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OLFEN GEL 1% hydrożel 50 g
 

Cena: 10,90 PLN

Opis słownikowy

Producent MEPHA LTD.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaOlfen Hydrożel jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo,
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów
zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń); ograniczonych stanów
zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli
(powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.DziałanieProdukt działa przeciwbólowo,
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniuSposób użyciaDorośli i młodzież powyżej 14 lat:
pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń);
ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie
okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej
stawówWAŻNEWażneNadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. W ostatnim
trymestrze ciąży. Nadwrażliwość na leki przeciwbólowe i przeciwreumatyczne (niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, w tym kwas
acetylosalicylowy). Pacjenci, u których wcześniej wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Aktywny wrzód trawienny. Stosowanie na otwarte rany, oparzenia, infekcje skórne lub egzemy.
Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat jest przeciwwskazane.Podmiot odpowiedzialny: Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA
Haarlem Holandia. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1655Nr Certyfikacji: OLF-PL- 00111/06/2021Skład10mg/g, żel; 1 g
żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) oraz substancje pomocnicze. Bezbarwny do jasnożółtego,
przezroczysty żel o zapachu izopropanolu.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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