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Piascledine ból stawy awokado lek 30 kaps
 

cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 200 mg + 100 mg

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Biofarm

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

, 100 mg oleju awokado frakcji
niezmydlającej się, 200 mg oleju sojowego
frakcji niezmydlającej się

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka to jedna kapsułka na dobę, przyjmowana podczas posiłku.
Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie należy jej rozgryzać ani żuć.
Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.
Działanie leku Piascledine może wystąpić z opóźnieniem do kilku tygodni.
Jeśli pacjent uważa, że poprawa nie następuje zbyt szybko, nie powinien przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży Piascledine jest lekiem przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci i
młodzieży poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Piascledine:

jeśli pacjent ma uczulenie na awokado i (lub) soję lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na orzechy ziemne (np. orzeszki arachidowe, fistaszki).
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 Uwagi do stosowania Stosując ten lek, pacjent może jeść i pić jak zwykle.

Ostrzeżenia

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Piascledine.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęstszymi działaniami
niepożądanymi, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Piascledine, są objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak
biegunka, ból brzucha lub ból żołądka.

Podczas stosowania leku Piascledine mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często ( rzadziej niż u 1 pacjenta na 100): biegunka, ból brzucha, ból lub pieczenie w żołądku (gastralgia), czerwona wysypka na
skórze (wykwity skórne), ból głowy, nieprawidłowości dotyczące moczu (ciemny mocz).
Bardzo rzadko ( rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000): nudności, wymioty, zapalenie wątroby, żółtaczka lub zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych we krwi - szczególnie aminotransferaz lub gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP), swędzenie skóry, wysypka
lub zaczerwienienie skóry, ból stawów, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Interakcje z innymi lekami

Dotychczas nie stwierdzono oddziaływania (interakcji) między lekiem Piascledine a innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować. Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje lek Piascledine jednocześnie z innymi lekami
stosowanymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

Ciąża i laktacja

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LAB.EXPANSCIENCE

Pozwolenie: MZ 8118

Zawartość

Lek Piascledine ma postać kapsułek z pomarańczowym wieczkiem i nieprzezroczystym szarym denkiem z nadrukiem „P 300”.

Kapsułki są pakowane w tekturowe pudełko zawierające 2 blistry po 15 kapsułek (30 kapsułek).

Sposób przechowywania 15°C - 25°C
 

Parametry

Wybierz moc 100 mg (0,00 PLN), 200mg (0,00 PLN)
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