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Diklofenak Perrigo 10 mg/g, żel, 100 g
 

Cena: 12,87 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg/g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

Opis
Diklofenak Perrigo, lek w postaci żelu. Zawiera substancję czynną diklofenak, który należy do grupy tzw. niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ).

Wskazania

Pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni oraz stawów powstałych wskutek różnych skręceń, nadwyrężeń oraz
stłuczeń.
Bóle mięśniowe, w ograniczonych stanach zapalnych tkanek miękkich oraz w łagodnych postaciach zapalenia stawów.
Dla sportowców, którzy ulegają częstym kontuzjom, cierpią na bóle mięśni oraz stawów.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalne.
- Przeciwobrzękowe.
- Kojące.
- Chłodzące.

Dawkowanie

Miejscowo na skórę, delikatnie wcierając od 2 g do 4 g w zmienionym chorobowo miejscu od 3 do 4 razy na dobę.
Stosować wyłącznie na zdrowej, nieuszkodzonej tkance.

Skład

Substancja czynna: diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.
Substancje pomocnicze: karbomer, makrogolu eter cetostearylowy, dietyloamina, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy,
parafina ciekła, olejek cytrynowy, olejek lawendowy.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy oraz substancje pomocnicze zawarte w Diklofenak.
Ostatnie trzy miesiące ciąży.
Dzieci poniżej 12. roku życia.
Osoby cierpiące na ataki astmy, katar lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych.

Działania niepożądane

Często: wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry).
Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry.
Bardzo rzadko: wysypka grudkowata, nadwrażliwość, obrzęk, astma, reakcja nadwrażliwości na światło (objawami
nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem,

obrzękiem i pęcherzami).

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku, gdy po tygodniowej kuracji nie nastąpi poprawa lub pogorszy się stan zdrowia, należy skonsultować się z
lekarzem.
Nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni w przypadku nadwyrężeń i zapalenia tkanki miękkiej oraz 21 dni w przypadku bólów
związanych z zapaleniem stawów.

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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