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Dicloziaja 11,6 mg/ g, żel, 100 g
 

Cena: 10,35 zł

Opis słownikowy

Dawka 11,6 mg/ g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Opis
Dicloziaja, lek w postaci żelu zawierajacy diklofenak dietyloamoniowy, należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Wskazania

- Młodzież powyżej 14 lat - leczenie krótkotrwałe: miejscowe leczenie objawowe bólu w nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach
wywołanych tępymi urazami.
- Dorośli: pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałe wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń; bóle
pleców; ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty; ograniczone i łagodne postaci choroby
zwyrodnieniowej stawów.

Działanie

Przeciwbólowe.
Przeciwzapalne.
Kojące i chłodzące.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

Stosować miejscowo na skórę 3 lub 4 razy dziennie delikatnie wcierając.
Ilość użytego leku należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. 2 g do 4 g (ilość żelu odpowiadająca
wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni od około 400 cm2
do 800 cm2.
Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.
Unikać kontaktu z oczami i ustami.
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Skład

Substancją czynną tego leku jest diklofenak w postaci diklofenaku dietyloamoniowego.
1 g Dicloziaja zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego.
Pozostałe składniki to: karbomer 5984, dietanoloamina, makrogolu eter cetostearylowy 20, kokozylokaprylokapronian, alkohol
izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, kompozycja zapachowa Perfum cream 221085 PO, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na diklofenak, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
U pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiły
napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa.
Dzieci i młodzież poniżej 14 lat.
Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Działania niepożądane

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 osób stosujących lek): pęcherzykowe zapalenie skóry (wysypka skórna z
pęcherzykami).
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek): pokrzywka i inne reakcje nadwrażliwości, astma
(trudności w oddychaniu, płytki oddech), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła i krtani).
Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób stosujących lek): wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe
zapalenie skóry), świąd.
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek): reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka
grudkowata.
Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (np. działań niepożądanych
dotyczących układu pokarmowego, takich jak wrzody żołądka lub działań niepożądanych w obrębie układu nerwowego, takich
jak zawroty czy bóle głowy) w przypadku stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry lub podczas
długotrwałego stosowania.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25ºC.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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