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OLFEN MAX żel 0,02 g/g 50 g
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/g

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent TEVA B.V.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

WskazaniaOLFEN MAX żel 0,02 g/g 50 gDorośli i młodzież w wieku od 14 lat Miejscowe leczenie objawowe bólu w ostrych
nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami. U młodzieży w wieku od 14 lat przeznaczony do
krótkotrwałego stosowania.DziałanieStosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów
zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń 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.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować
dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.Olfen Max stosuje się zewnętrznie, na skórę. Zależnie od powierzchni leczonego miejsca wymagane jest od 1 g
do 4 g żelu, czyli w ilości odpowiadającej wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego. Aplikacja leku polega na naniesieniu cienkiej
warstwy żelu na wymagającą leczenia powierzchnię ciała i delikatnym wmasowaniu w skórę. Następnie należy umyć ręce (chyba że to
one są miejscem leczonym).Dawkowanie Olfenu Max u dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat to aplikacja żelu 2 razy dziennie( najlepiej
rano oraz wieczorem). Maksymalna dawka dobowa to 8 g żelu.Okresl eczenia zależy od objawów i choroby podstawowej. Leku Olfen
Max nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień bez konsultacji z lekarzem. W przypadku nasilenia objawów chorobowych lub braku
poprawy w ciągu 3 – 5 dni stosowania należy skonsultować się z lekarzem.WażnePrzeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję
czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiły reakcje nadwrażliwości, takie jak astma,
skurcz oskrzeli, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ); na otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skórne, a także na skórę z egzemą i błonę śluzową; w ostatnim
trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.Podmiot odpowiedzialny: Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem
Holandia. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1655.Nr Certyfikacji: OLF-PL-00105/06/2021SkładSubstancją czynną leku
jest diklofenak.20 mg/g, żel. 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium ), co
odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Jednorodny żel w kolorze białym do prawie białego.Substancje pomocnicze: alkohol
izopropylowy, glikol propylenowy (E 1520), kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, karbomer, makrogolu eter cetostearylowy,
dietyloamina, kwas oleinowy, butylohydroksytoluen (E 321), substancja zapachowa (zawierająca cytronelol, geraniol, alkohol benzylowy,
linalol, limonen, cytral, farnezol, kumarynę i eugenol), woda oczyszczona.
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