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4Flex PureGel 100 mg/ g, żel, 100 g
 

Cena: 20,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Opis

Lek w postaci żelu 4Flex PureGel, to lek na ból i stan zapalny mięśni i stawów. 4Flex PureGel zawiera naproksen, który dobrze przenika
do mazi stawowej i na długo pozostaje w tkankach stawu. Precyzyjnie działa w miejscu objętym stanem zapalnym i bólem.

Wskazania

Choroba zwyrodnieniowa stawów,
Bóle mięśniowo-stawowe.

Działanie

Przeciwzapalne,
Poprawia ruchomość stawu,
Przeciwbólowe.

Dawkowanie

Miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych.
Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm.
Maksymalna dawka dobowa naproksenu wynosi 1000 mg.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle wynosi nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do
4 tygodni). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po 1 tygodniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem.

Skład
1g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum) oraz substancje pomocnicze: Trolamina, Etanol 96%, Woda oczyszczona, Karbomer.

Przeciwwskazania
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Nie stosować w III trymestrze ciąży.
Nadwrażliwość na naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Okres ważności fabrycznie zamkniętej tuby: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności żelu 4Flex PureGel u dzieci i młodzieży, grupę
docelową należy ograniczyć do dorosłych.
Nie należy stosować żelu 4Flex PureGel na uszkodzoną skórę, otwarte rany, stany zapalne skóry, błony śluzowe oraz do oczu. W
razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy usunąć żel obficie spłukując wodą.
4Flex PureGel należy ostrożnie stosować: w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd,
zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych; gdy stosowany jest na duże
powierzchnie skóry długotrwale, gdyż istnieje możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych.

Po wystąpieniu wyżej wymienionych objawów należy odstawić produkt leczniczy.

Ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwiobiegu należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z
niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną.
w okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego oraz opalania w
solarium.

Dodatkowe informacje
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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