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ELMETACIN 1% aerozol 50 ml
 

Cena: 28,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SANKYO PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaELMETACIN 1% aerozol 50 mlLek ELMETACIN zawiera indometacynę, która ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe
i należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.DziałanieDo objawowego, miejscowego stosowania w
leczeniu bólu spowodowanego:stanami zapalnymi powstałymi w wyniku ostrych kontuzji, urazów (skręcenia, zwichnięcia,
stłuczenia),stanem zapalnym tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych, torebek stawowych, zesztywnienie stawu
barkowego,zaostrzeniami choroby zwyrodnieniowej stawów.Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,
należy zwrócić się do lekarza.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie watpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawkaLek
ELMETACIN nakłada się 3 do 5 razy na dobę. W zależności od wielkości bolesnego obszaru, należy nałożyć 0,5 ml do 1,5 ml aerozolu
leku ELMETACIN np. należy nacisnąć na pompkę 5 do 15 razy(4 mg do 12 mg indometacyny). Lek ELMETACIN powinien być rozpylony
na miejsce zmienione chorobowo tak. aby całkowicie je przykryć. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 ml roztworu
leku ELMETACIN (co odpowiada 60 mg indometacyny i 75 naciśnięciom aplikatora).Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania
miejscowego, na skórę. Nie stosować doustnie!Aerozol należy rozpylić bezpośrednio na miejsca zmienione chorobowo, nie ma
konieczności wcierania leku w skórę. Miarka znajdująca się na naklejce pojemnika umożliwia odczytanie ilości użytego leku. Przed
pierwszym użyciem, a także po dłuższym okresie nie używania należy kilkakrotnie nacisnąć aplikator. Dopiero po takim przygotowaniu
pojemnik jest gotowy do użycia.Przed nałożeniem opatrunku należy poczekać kilka minut, aż skóra wyschnie. Nie zaleca się stosowania
pod opatrunkiem okluzyjnym.Lekarz zadecyduje, jak długo należy stosować lek. Zwykle wystarczające jest leczenie trwające około 1 do
2 tygodni. Nie ustalono korzyści wynikających z dłuższego czasu leczenia.WażneMożliwe działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten
może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Do oceny działań niepożądanych zastosowano
następującą klasyfikację częstości występowania:Bardzo często: częściej niż u 1 na 10-ciu leczonych pacjentówCzęsto: częściej niż u 1
na 100-u leczonych pacjentówNiezbyt często: częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentówRzadko: częściej niż u 1 na 10 000
leczonych pacjentówBardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentówCzęsto: miejscowe reakcje skórne np.
zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka, lub bąble.Rzadko: reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (kontaktowe
zapalenie skóry), zaburzenia żołądka i jelit, bóle i zawroty głowy.Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli u predysponowanych pacjentów.
Pogorszenie zmian łuszczycowych po miejscowym zastosowaniu leku ELMETACIN. Wziewne zastosowanie produktu leczniczego może
powodować podrażnienie układu oddechowego.Niezbyt często: jeśli lek ELMETACIN jest stosowany na dużą powierzchnię skóry i
długotrwale, mogą wystąpić działania niepożądane specyficzne dla narządów lub całego organizmu, podobne do tych, jakie występują
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po ogólnym zastosowaniu produktów leczniczych zawierających indometacynę.Jeśli wystąpią działania niepożądane, należy przerwać
stosowanie leku ELMETACIN i skontaktować się z lekarzem. Jeśli są to objawy lub reakcja nadwrażliwości, należy przerwać leczenie i
nigdy ponownie nie stosować leku ELMETACIN.SkładCo zawiera lek ELMETACINSubstancją czynną leku jest indometacyna. 1 g
roztworu zawiera 10 mg indometacyny.Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, izopropylu mirystynian.Jak wygląda lek ELMETACIN
i co zawiera opakowaniePlastikowa butelka z HDPE barwiona 0,2 % dwutlenkiem tytanu; pompka wykonana z PP i PE;ochronny kapturek
na zawór z PP. Opakowanie zewnętrzne – tekturowe pudełko.Opakowania: 50, 100 ml.
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