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DIKY 4% aerozol 30 ml
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

Czy wiesz, że... Poznaj diky® Komu poleca się diky® Jak stosować Szczegóły produktu

 

 

 CZY WIESZ, ŻE... Choroby narządu ruchu są najczęstszą przyczyną bólu przewlekłego5 
Wyniki badań klinicznych wykazały, że miejscowe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) często jest tak samo
skuteczne jak stosowanie tych leków doustnie, jednak znacznie bardziej bezpieczne5,#  
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U 50% pacjentów, ból przewlekły jest zlokalizowany w okolicach grzbietu oraz barków5

Bóle pourazowe dotyczą ok. 16% pacjentów skarżących się na ból przewlekły5

 

 

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.

POZNAJ DIKY®

Diky 4%, aerozol na skórę:

Zawiera najczęściej stosowany NLPZ do miejscowego leczenia bólu – diklofenak1,6 Najwyższe stężenie diklofenaku do stosowania
miejscowego7* Wygodna forma aerozolu1 Po aplikacji ulega szybkiemu wchłonięciu z powierzchni skóry1 Chłodzący efekt dzięki
zawartości olejku miętowego1,8 Najmniejsze ryzyko wystąpienia fotoalergii9**  

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.

KOMU POLECA SIĘ DIKY®

Diky 4% jest wskazany do miejscowego leczenia bólu*** i stanu zapalnego1:

występującego po tępych urazach w obrębie małych i średnich stawów i struktur okołostawowych  
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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.

JAK STOSOWAĆ

Lek Diky® stosuj 3x na dobę w regularnych odstępach czasu1

PRZYCIŚNIJ POMPKĘROZPYLACZAOD 4 DO 5 RAZY

NAD MIEJSCEM WYMAGAJĄCYM LECZENIA

WMASUJ LEKDELIKATNIE W SKÓRĘ

UMYJ RĘCE

CHYBA, ŻE SĄ OBJĘTELECZENIEM

ODCZEKAJKILKA MINUT

PRZED ZAŁOŻENIEM OPATRUNKULUB BANDAŻA

 

 

Wygoda, precyzja i lepsza tolerancja

WYGODNY

SPOSÓB PODAWANIA- ROZTWÓR KTÓRY POZASTOSOWANIU PRZYBIERAKONSYSTENCJĘ ŻELOWĄ1
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PRECYZYJNY

SPOSÓB DAWKOWANIA1

CHŁODZĄCY

EFEKT1,8

LEPIEJTOLEROWANY

W PORÓWNANIU DO NLPZSTOSOWANYCH DOUSTNIE5

 

 

 

Leczenie można zakończyć gdy ustąpią objawy takie jak: ból, obrzęk Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 do 8 dni bez konsultacji z
lekarzem Jeżeli po upływie 3 dni nie wystąpi poprawa, należy zgłosić się do lekarza Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku
poniżej 14 roku życia  

 

 

 SZCZEGÓŁY PRODUKTU 

 

Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje 
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Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Skład jakościowy i ilościowy. 1 g roztworu zawiera 40 mg diklofenaku sodu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 100 mg
lecytyna sojowa 76% / gram roztworu, 150 mg glikol propylenowy (E1520) / gram roztworu.

Postać farmaceutyczna. Aerozol na skórę, roztwór. Przezroczysty roztwór o złoto-żółtym kolorze, który po zastosowaniu przybiera
konsystencję żelową

 

Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Wskazania do stosowania. Do miejscowego , objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz leczenia stanu
zapalnego, występującego po tępych urazach o znacznym nasileniu w obrębie małych i średnich stawów oraz struktur okołostawowych.

Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na kwas
acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz na orzeszki ziemne i soję, pacjenci z astmą lub bez astmy, u
których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpił napad astmy,
pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa, trzeci trymestr ciąży, stosowanie na skórę piersi u kobiet karmiących piersią, dzieci i
młodzież: stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży poniżej 14. roku życia nie jest zalecane.

 

Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Rodzaj i zawartośc opakowania. Butelka ze szkła oranżowego z pompką dozującą/dyszą/zaworem rozpylającym oraz wieczkiem.
Wielkość opakowania: 25g (butelka 30ml).

 

Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Podmiot odpowiedzialny. CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Gewerbestrasse 18–20, 2102 Bisamberg, Austria.

Dystrybucja i marketing. Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35–959 Rzeszów, 22 627 28 88, www.icnpolfa.pl.

Kategoria dostępności. Produkt leczniczy wydawany bez recepty (OTC). Data aktualizacji: 01.2020.
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Skład

Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Skład jakościowy i ilościowy. 1 g roztworu zawiera 40 mg diklofenaku sodu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 100 mg
lecytyna sojowa 76% / gram roztworu, 150 mg glikol propylenowy (E1520) / gram roztworu.

Postać farmaceutyczna. Aerozol na skórę, roztwór. Przezroczysty roztwór o złoto-żółtym kolorze, który po zastosowaniu przybiera
konsystencję żelową

 

 

Stosowanie

Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Wskazania do stosowania. Do miejscowego , objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz leczenia stanu
zapalnego, występującego po tępych urazach o znacznym nasileniu w obrębie małych i średnich stawów oraz struktur okołostawowych.

Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na kwas
acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz na orzeszki ziemne i soję, pacjenci z astmą lub bez astmy, u
których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpił napad astmy,
pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa, trzeci trymestr ciąży, stosowanie na skórę piersi u kobiet karmiących piersią, dzieci i
młodzież: stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży poniżej 14. roku życia nie jest zalecane.

 

 

Opakowanie

Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Rodzaj i zawartośc opakowania. Butelka ze szkła oranżowego z pompką dozującą/dyszą/zaworem rozpylającym oraz wieczkiem.
Wielkość opakowania: 25g (butelka 30ml).

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

 

Inne informacje

Nazwa produktu leczniczego. DIKY® 4%, aerozol na skórę, roztwór.

Podmiot odpowiedzialny. CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Gewerbestrasse 18–20, 2102 Bisamberg, Austria.

Dystrybucja i marketing. Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35–959 Rzeszów, 22 627 28 88, www.icnpolfa.pl.

Kategoria dostępności. Produkt leczniczy wydawany bez recepty (OTC). Data aktualizacji: 01.2020.

 

 

 

NLPZ - Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne *Dotyczy rynku polskiego **Dotyczy diklofenaku w porównaniu z ketoprofenem,
etofenamatem, ibuprofenem i piroksykamem ***Dotyczy bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego # Dotyczy choroby
zwyrodnieniowej stawów ## Należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce Na podstawie: 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego
Diky 4%, aerozol na skórę, roztwór, zatw. 02.10.2015 r. 2. Predel H.G., et al., A randomized, double-blind, placebo-controlled multicentre
study to evaluate the efficacy and safety of diclofenac 4% spray gel in the treatment of acute uncomplicated ankle sprain, J Int Med Res.,
2013;41(4):1187-202 3. Woroń J., et al., Porównanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) Medycyna po Dyplomie,
2011(20);6(183): 55-63 4. Kocot-Kępska M. Nowoczesne metody leczenia bólu przewlekłego. Lek w Polsce 2014; 24(1): 46-56 5.
https://www.mp.pl/bol/wytyczne/119763,bol-miesniowo-szkieletowy-epidemiologia-patofizjologia-leczenie (dostęp 02.03.2020) 6. Dane
ilościowe z raportu IQVIA Dataview, MAT/11/2019 7. http://www.leksykon.com.pl/szukaj-
leku.html?a=search&o=0&p=50&cmn=diklofenak (dostęp 02.03.2020) 8. Shrivastava A., A review on peppermint oil, Asian J Pharm Clin
Res., 2009;2(2):27–33 9. Kerr A.C., A European multicentre photopatch test study., Br J Dermatol., 2012;166(5): 1002-9

 

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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