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ITAMI 140 mg plaster leczniczy 5 plastrów na ból, urazy
Cena: 16,95 PLN
Opis słownikowy
Producent

FIDIA FARMACEUTICI

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
WskazaniaITAMI 140 mg plaster leczniczy 5 plastrówLeczenie krótkotrwałe (nie dłużej niż 7 dni). Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe
leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn,
powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych.DziałanieITAMI® to plaster z diklofenakiem 140 mg, który łagodzi ból i
stan zapalny bezpośrednio w miejscu zmienionym chorobowo. Plaster ITAMI® działa aż 12 godzin, zapewniając wygodę zastosowania.
Jest cienki i elastyczny - bardzo dobrze przylega do skóry i nie odkleja się nawet w miejscach narażonych na ruch, np. stawy.Sposób
użyciaZalecana dawka to jeden plaster leczniczy dwa razy na dobę.Plaster leczniczy należy nakładać na bolące miejsce dwa razy na
dobę: rano i wieczorem. Maksymalna dawka to 2 plastry lecznicze na dobę, nawet jeśli leczony ma być więcej niż jeden obszar
chorobowy. W danym czasie leczone może być wyłącznie jedno bolące miejsce.Stosowanie u dzieci i młodzieżyLek Itami jest
przeciwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Brak wystarczającej ilości danych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz również punkt 2).W przypadku młodzieży w
wieku powyżej 16 lat, jeśli stosowanie niniejszego leku jest wymagane dłużej niż 7 dni, bądź jeśli objawy się nasilą, zaleca się, aby
pacjent lub jego opiekunowie skonsultowali się z lekarzem.WażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL; u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u pacjentów, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych
NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub
rany; ostatni trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. SkładJeden plaster leczniczy zawiera 140 mg
diklofenaku sodowego.Pozostałe składniki to:Metakrylanu butylu kopolimer zasadowyAkrylanów kopolimerMakrogolu 12
stearynianSorbitanu oleinianPoliestrowa warstwa nośnaPapierowa monosilikonowa warstwa ochronnaDostępne opakowanie: Dostępne
opakowania zawierające 2, 5 i 10 plastrów pakowanych w oddzielne saszetki.
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