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DICLOFENAC APTEO MED żel 0,01g/g 100 g
 

Cena: 9,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

WskazaniaDICLOFENAC APTEO MED żel 0,01g/g 100 gDiclofenac APTEO MED stosowany jest w miejscowym leczeniu:Dorośli i
młodzież w wieku powyżej 14 lat:pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych w skutek skręceń,
nadwyrężeń lub stłuczeń),bólu pleców,ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty,
zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):ograniczonych i łagodnych postaci choroby
zwyrodnieniowej stawów.DziałanieDiclofenac APTEO MED jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę, działąjącym
przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.Substancja czynna leku – diklofenak sodowy – należy do grupy leków znanych
jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże leku Diclofenac APTEO MED wykazuje
również działanie kojące i chłodzące.Sposób użyciaŻel Diclofenac APTEO MED należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy
na dobę, delikatnie wcierając.Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo:od 2 do 4 g leku Diclofenac
APTEO MED (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) wystarczy do leczenia obszaru o powierzchni około
400 cm2 do 800 cm2.Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to właśnie one są miejscem leczonym.Nie należy stosować leku
dłużej niż:Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów (skręcenia, nadwyrężenia lub
stłuczenia) i zapalenia ścięgien.Dorośli (w wieku powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową
stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z
lekarzem.WażnePrzeciwwskazaniauczulenie na diklofenak lub glikol propylenowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego
lekujeśli u pacjenta występują objawy nadwrażliwości na lek takie jak: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z
pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa (katar),jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości
wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas
acetylosalicylowy lub ibuprofen albo innych leków używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni,w trzecim trymestrze ciąży,u dzieci w
wieku poniżej 14 lat.SkładSubstancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Jeden gram leku zawiera 10 mg diklofenaku sodowego
(Diclofenacum natricum).Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, triglicerydy kwasów tłuszczowych o
średniej długości łańcucha, karbomer, hydroksyetyloceluloza, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan
(E 218), woda oczyszczona.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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