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OLFEN PATCH plaster leczniczy 2 sztuki
 

Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Producent MEPHA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

OLFEN PATCH plaster leczniczy  2 sztuki

Plastry o działaniu przeciwzapalnym,przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Do stosowania na stłuczenia, zwichnięcia i urazy
sportowe kończyn.

 

Wskazania

Preparat jest wskazany miejscowo w łagodzeniu bólu spowodowanego nagłym nadwyrężeniem, zwichnięciem lub stłuczeniem w
urazach kończyn (w następstwie np. kontuzji sportowych).

 

Działanie

Substancją czynną preparatu jest diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenylooctowego.
Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Diklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn,
substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie diklofenaku polega na hamowaniu aktywności
cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów
błon komórkowych. Diklofenak zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów).
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Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat jest stosowany miejscowo w leczeniu pourazowych stanów zapalnych i bólu. Po
zastosowaniu miejscowym diklofenak przenika przez skórę do tkanek podskórnych, ścięgien, mięśni, tkanek okołostawowych, ma
zdolność kumulacji w mazi stawowej. Wchłanianie diklofenaku zależy od zastosowanej dawki, wielkości leczonego obszaru, czasu
kontaktu preparatu ze skórą i od właściwości powierzchni na którą jest stosowany.

 

Sposób użycia

Dorośli:

Na bolące miejsce naklejać 1 plaster 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Nie stosować więcej niż 2 plastry lecznicze na dobę. Jeżeli ból
pourazowy występuje w kilku miejscach plaster leczniczy można stosować tylko na jedno z tych miejsc.

Nie należy stosować plastra pod opatrunkiem okluzyjnym, nie przepuszczającym powietrza. W razie potrzeby można zastosować
bandaż elastyczny.

Plastra nie należy dzielić na części.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Bez konsultacji z lekarzem preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni. Dłuższe stosowanie preparatu powinno odbywać się
pod kontrolą lekarza i nie może przekraczać 7 dni.
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