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DIP RILIF żel 50 g
Cena: 11,50 PLN
Opis słownikowy
Producent

AXELLUS

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
Opis

DIP RILIF:
działa szybko i długotrwale lek zalecany w bólach mięśni i stawów,
jedyna na rynku, wyjątkowa kombinacja dwóch substancji czynnych - ulga już po kilku minutach i długotrwałe działanie,
optymalna penetracja do stanu ogniska zapalnego,
wygodna w użyciu postać bezbarwnego żelu.

Działanie
Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, działa silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Zmniejsza stany
zapalne w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk. Mentol działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również
miejscowe przekrwienie tkanek. Skojarzone działanie obu składników powoduje uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na
skórę i działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.
Zawarty w preparacie Dip Rilif ibuprofen wchłania się przez skórę w ilości odpowiedniej do zapewnienia stężenia leczniczego w stawach.
Dzięki zewnętrznemu stosowaniu ibuprofenu nie powoduje on skutków ubocznych charakterystycznych dla doustnego podania. Mentol
umożliwia zwiększone przenikanie ibuprofenu do tkanek.
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Wskazania
Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i
zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach. Ból i obrzęk
wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, u osób z astmą, u których
występowały wcześniej napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Zalecane środki ostrożności
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku w przypadku: występowania alergii na leki lub kosmetyki, choroby nerek,
jednoczesnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków, ciąży i karmienia piersią. Nie stosować żelu: na błony
śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych, do oczu i na skórę w okolicach oczu, na skórę uszkodzoną lub
zmienioną zapalnie. W przypadku kontaktu z preparatem ww. miejsc należy przepłukać je dużą ilością czystej wody.

Ostrzeżenia specjalne
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej są to reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka. Mogą się też
pojawić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha i niestrawność.

Przechowywanie
Żel w tubach w temperaturze do 25° C.

Dawkowanie i sposób użycia
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu.
Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. Należy jednorazowo stosować 1
do 4 cm żelu.

Skład
Substancje aktywne
Ibuprofen - należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest substancją działającą silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Plik wygenerowano: 15-05-2021

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29
Zmniejsza stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk, poprawia ruchomość stawów i usuwa
uczucie zdrętwienia w stawach. Jego działanie przeciwbólowe występuje po około 30 min i utrzymuje się przez min. 4-6 h.
Mentol - jest alkoholem terpentynowym, który działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również miejscowe przekrwienie tkanek,
działając drażniąco na receptory cieplne i zakończenia nerwowe. Zastosowany bezpośrednio na skórę blokuje receptory odpowiedzialne
za uczucie bólu. Skojarzone działanie tych dwóch składników powoduje uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i
działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.
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