Ulotka dla pacjenta
Nale˝y przeczytaç uwa˝nie
ca∏à ulotk´, poniewa˝ zawiera ona
wa˝ne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dost´pny bez recepty,
aby pacjent móg∏ leczyç niektóre
schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskaç dobry
wynik leczenia, nale˝y stosowaç
lek Naxii ostro˝nie i zgodnie
z informacjà w ulotce.
Nale˝y zachowaç t´ ulotk´,
aby mo˝na jà by∏o przeczytaç ponownie
w razie potrzeby.
Nale˝y zwróciç si´ do lekarza
lub farmaceuty, gdy potrzebna
jest rada lub dodatkowa informacja.
JeÊli objawy si´ nasilà
lub nie ustàpià po kilku dniach
nale˝y skontaktowaç si´ z lekarzem.

Naproxenum natricum
220 mg, tabletki powlekane
Sk∏ad:
1 tabletka powlekana zawiera:
substancj´ czynnà: sól sodowa naproksenu 220 mg;

substancje pomocnicze: sk∏ad rdzenia:
talk, powidon, laktoza jednowodna,
celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
stearynian, krzemionka koloidalna;
sk∏ad otoczki: opadry Ligth Blue YS-2
-10657*.
*hydroksypropylometyloceluloza, glikol propylenowy, dwutlenek tytanu i lak
aluminiowy z indygotynà.
Dost´pne opakowania:
2 szt. - 1 blister 2 tabletki powlekane;
10 szt. - 1 blister 10 tabletek powlekanych; 20 szt. - 2 blistry po 10 tabletek
powlekanych.
Blister w tekturowym pude∏ku.
Podmiot odpowiedzialny:
US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Zi´bicka 40,
50-507 Wroc∏aw
Spis treÊci ulotki
1. Co to jest lek Naxii i w jakim
celu si´ go stosuje
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3. Jak stosowaç lek Naxii
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1. Co to jest Naxii
i w jakim celu si´ go stosuje
Naxii, tabletki powlekane to sól sodowa naproksenu. Jest to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgoràczkowy.
Wskazaniem do stosowania leku sà
bóle ró˝nego pochodzenia o umiarkowanym i s∏abym nasileniu w tym:
zwiàzane z przezi´bieniem, bóle g∏owy, z´bów, mi´Êni, reumatyczne, pleców, bóle menstruacyjne oraz goràczka.
2. Zanim zastosuje si´ Naxii
Nie nale˝y stosowaç leku, jeÊli
WczeÊniej wyst´powa∏y objawy alergii
na którykolwiek sk∏adnik preparatu,
wykazano nadwra˝liwoÊç (katar, napad
astmy, pokrzywka) na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ). Wyst´pujà nast´pujàce schorzenia: czynna lub niedawno przebyta
choroba wrzodowa ˝o∏àdka i dwunastnicy, skaza krwotoczna, ci´˝ka niewydolnoÊç wàtroby i (lub) nerek. Lek
ten nale˝y do grupy leków (NLPZ),
które mogà niekorzystnie wp∏ywaç na
p∏odnoÊç u kobiet. Dzia∏anie to jest
przemijajàce i ust´puje po zakoƒczeniu terapii. Nie stosowaç z innymi
lekami z grupy NLPZ. Nie stosowaç

w okresie karmienia piersià. Preparatu
nie nale˝y podawaç dzieciom w wieku
poni˝ej 12 lat.
Zachowaç szczególnà ostro˝noÊç
stosujàc Naxii jeÊli
Wyst´puje astma oskrzelowa, choroba
wrzodowa ˝o∏àdka i dwunastnicy w wywiadzie, choroba niedokrwienna serca,
zaburzenia czynnoÊci wàtroby i nerek,
zaburzenia krzepni´cia krwi, nadciÊnienie t´tnicze. U osób w podesz∏ym
wieku ryzyko powik∏aƒ w przypadku
wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych
jest zwi´kszone. Nie stosowaç preparatu d∏u˝ej ni˝ 10 dni w przypadku
bólu lub 3 dni w czasie zwalczania
goràczki, chyba, ˝e lekarz przepisze
inaczej. Stosowanie naproksenu i konsumpcja 3 lub wi´cej napoi alkoholowych w ciàgu dnia, mo˝e spowodowaç
krwawienia z przewodu pokarmowego.
Nie stosowaç je˝eli wyst´pujà reakcje
alergiczne na niesteroidowe leki przeciwzapalne. JeÊli w czasie przyjmowania leku dolegliwoÊci nie ust´pujà
lub ulegnà nasileniu, nale˝y skontaktowaç si´ z lekarzem.
Ostrze˝enie
Przyjmowanie takich leków, jak Naxii
mo˝e byç zwiàzane z niewielkim zwi´kszeniem ryzyka ataku serca (zawa∏
serca) lub udaru. Ryzyko to zwi´ksza

d∏ugotrwa∏e przyjmowanie du˝ych
dawek leku. Nie nale˝y stosowaç
wi´kszych dawek i d∏u˝szego czasu
leczenia ni˝ zalecane (10 dni w przypadku bólu lub 3 dni w czasie
zwalczania goràczki).
W przypadku k∏opotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, ˝e
wyst´puje ryzyko tych zaburzeƒ (np.
podwy˝szone ciÊnienie krwi, cukrzyca,
zwi´kszone st´˝enie cholesterolu, palenie tytoniu) nale˝y omówiç sposób
leczenia z lekarzem lub farmaceutà.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Pokarm nie zmienia wch∏aniania leku.
Cià˝a
Przed zastosowaniem (ka˝dego) leku
nale˝y poradziç si´ lekarza. Nie nale˝y
stosowaç leku u kobiet w III trymestrze
cià˝y.
Karmienie piersià
Przed zastosowaniem (ka˝dego) leku
nale˝y poradziç si´ lekarza. Leku nie
nale˝y przyjmowaç w okresie karmienia piersià.
Prowadzenie pojazdów i obs∏uga
maszyn
W czasie stosowania leku mo˝e zostaç ograniczona sprawnoÊç psychofizyczna (sennoÊç, zaburzenia widzenia,

zawroty g∏owy). JeÊli wyst´pujà takie
objawy nale˝y wstrzymaç si´ od
czynnoÊci wymagajàcych zachowania
pe∏nej sprawnoÊci psychofizycznej
(prowadzenie pojazdów mechanicznych, obs∏uga urzàdzeƒ mechanicznych w ruchu).
Wa˝ne informacje o niektórych
sk∏adnikach leku Naxii
Je˝eli stwierdzono wczeÊniej u pacjenta nietolerancj´ niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktowaç si´
z lekarzem przed przyj´ciem leku.
Stosowanie innych leków
Jednoczesne podawanie z innymi
lekami z grupy NLPZ mo˝e wywo∏aç nasilenie dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
W przypadku równoczesnego stosowania leków przeciwnadciÊnieniowych,
leków przeciwzakrzepowych, litu i metotreksatu, kortykosterydów, fenytoiny,
hydantoiny, sulfonamidów, probenecydu
i sulfinpyrazonu przed przyj´ciem preparatu nale˝y zasi´gnàç opinii lekarza.
3. Jak stosowaç Naxii
Lek Naxii nale˝y stosowaç zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wàtpliwoÊci nale˝y ponownie skontaktowaç
si´ z lekarzem. Zazwyczaj stosowana
dawka leku to: doroÊli i dzieci powy˝ej

12 lat: 1 tabletka co 8 do 12 godzin.
Mo˝na stosowaç 2 tabletki na poczàtku, nast´pnie 1 tabletk´ co 12 godzin.
Nie nale˝y stosowaç dawki wi´kszej
ni˝ 3 tabletki na dob´, chyba ˝e lekarz
przepisze inaczej.
Pacjenci w podesz∏ym wieku: nie nale˝y
przyjmowaç wi´cej ni˝ 1 tabletk´ co
12 godzin, chyba, ˝e lekarz przepisze
inaczej.
Nie stosowaç u dzieci poni˝ej 12 lat
bez konsultacji z lekarzem.
W przypadku wra˝enia, ˝e dzia∏anie
leku Naxii jest za mocne lub za s∏abe,
nale˝y zwróciç si´ do lekarza.
W przypadku za˝ycia wi´kszej
dawki leku ni˝ zalecana
Mo˝e wystàpiç: sennoÊç, zgaga, niestrawnoÊç, md∏oÊci.
W razie przyj´cia wi´kszej ni˝ zalecana
dawki leku, nale˝y niezw∏ocznie zwróciç si´ do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku pomini´cia dawki
Naxii s∏u˝y do doraênego leczenia
przeciwbólowego, wi´c nale˝y go
przyjmowaç z zachowaniem zaleceƒ
podanych w dawkowaniu.
4. Mo˝liwe dzia∏ania niepo˝àdane
Jak ka˝dy lek, lek Naxii mo˝e powodowaç dzia∏ania niepo˝àdane.

Przyjmowanie takich leków, jak Naxii,
mo˝e byç zwiàzane z niewielkim zwi´kszeniem ryzyka ataku serca - (zawa∏
serca) lub udaru.
Poni˝ej wymienione dzia∏ania niepo˝àdane zosta∏y sklasyfikowane wed∏ug
uk∏adów/narzàdów, których dotyczà
oraz cz´stoÊci wyst´powania.
Cz´stoÊç wyst´powania zdefiniowano
nast´pujàco: bardzo cz´ste (u wi´cej
ni˝ 1 na 10 osób), cz´ste (u mniej ni˝
1 na 10 osób), niezbyt cz´ste (u mniej
ni˝ 1 na 100 osób), rzadkie (u mniej
ni˝ 1 na 1000 osób ), bardzo rzadkie
(u mniej ni˝ 1 na 10 000 osób).
Zaburzenia ˝o∏àdka i jelit:
cz´ste: bóle brzucha, nudnoÊci, zaparcia, zgaga; niezbyt cz´ste: biegunka,
niestrawnoÊç, zapalenie b∏ony Êluzowej jamy ustnej; rzadkie: krwawienie
lub perforacje przewodu pokarmowego, nie˝yt okr´˝nicy, choroba wrzodowa ˝o∏àdka i (lub) dwunastnicy
z krwawieniem lub perforacjà, wymioty, wymioty z krwià.
Zaburzenia wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych:
rzadkie: ˝ó∏taczka, zapalenie wàtroby.
Zaburzenia uk∏adu nerwowego:
cz´ste: ból g∏owy, sennoÊç, zawroty
g∏owy; niezbyt cz´ste: uczucie oszo∏omienia, bezsennoÊç; bardzo rzadkie:
drgawki, zapalenie opon mózgowych.
Zaburzenia mi´Êniowo-szkieletowe
i tkanki ∏àcznej:

niezbyt cz´ste: bóle lub os∏abienie
si∏y mi´Êniowej.
Zaburzenia psychiatryczne:
rzadkie: depresja, niezwyk∏e sny.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
podania:
cz´ste: obrz´ki; rzadkie: ogólne z∏e
samopoczucie, trudnoÊci w koncentracji, dreszcze, goràczka.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
cz´ste: Êwiàd, wybroczyny, wysypka,
nadmierne pocenie; niezbyt cz´ste:
plamica; rzadkie: nadwra˝liwoÊç na
Êwiat∏o, ∏ysienie, toksyczna rozp∏ywna martwica naskórka (ang.TEN).
Zaburzenia ucha i b∏´dnika:
cz´ste: szumy uszne; niezbyt cz´ste:
zaburzenia s∏uchu; rzadkie: niedos∏uch.
Zaburzenia oka:
niezbyt cz´ste: zapalenie nerwu wzrokowego, obrz´k tarczy nerwu wzrokowego, zm´tnienie rogówki.
Zaburzenia serca:
cz´ste: dusznoÊç; niezbyt cz´ste: ko∏atanie serca; rzadkie: niewydolnoÊç
serca.
Zaburzenia naczyniowe:
nadciÊnienie.
Zaburzenia metabolizmu i od˝ywiania:
cz´ste: nadmierne pragnienie; rzadkie:
hiperkaliemia.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
rzadkie: k∏´buszkowe zapalenie nerek,
krwiomocz, martwica brodawek ner-

kowych, niewydolnoÊç nerek, Êródmià˝szowe zapalenie nerek, zespó∏
nerczycowy.
Zaburzenia krwi i uk∏adu ch∏onnego:
rzadkie: agranulocytoza, eozynofilia,
granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia.
Zaburzenia uk∏adu oddechowego,
klatki piersiowej i Êródpiersia:
rzadkie: eozynofilowe zapalenie p∏uc
Zaburzenia uk∏adu rozrodczego i piersi:
rzadkie: zaburzenia miesiàczkowania.
Zaburzenia uk∏adu immunologicznego:
rzadkie: reakcje anafilaktyczne.
U niektórych osób w czasie stosowania leku mogà wystàpiç inne dzia∏ania
niepo˝àdane. W przypadku wystàpienia
innych objawów niepo˝àdanych nie
wymienionych w tej ulotce, nale˝y poinformowaç o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Naxii
Lek przechowywaç w temperaturze
poni˝ej 25°C. Lek przechowywaç w miejscu niedost´pnym i niewidocznym dla
dzieci. Nie nale˝y stosowaç leku po
up∏ywie terminu wa˝noÊci zamieszczonego na pude∏ku tekturowym i opakowaniu bezporÊrednim (miesiàc/rok).
Zastosowane oznakowanie dla blistra:
EXP - termin wa˝noÊci, LOT - numer serii.

W razie pytaƒ lub wàtpliwoÊci, nale˝y
zwróciç si´ do lekarza lub farmaceuty.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegó∏owych informacji nale˝y zwróciç si´
do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa,
tel.: +48 (22) 543 60 00
Data opracowania ulotki:
marzec 2011 r.

