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Itami 140 mg, plaster leczniczy, 10 sztuk
 

Cena: 52,44 zł

Opis słownikowy

Dawka 140 mg

Opakowanie 10 plastrów leczniczych

Postać plastry lecznicze

Producent FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

Wskazania
Miejscowe, krótkotrwałe (nie dłużej niż 7 dni) i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku
ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych.

Działanie
Przeciwbólowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: 1 plaster leczniczy na bolący obszar dwa razy na dobę: rano i wieczorem.
Maksymalna dawka dobowa: 2 plastry lecznicze, nawet jeśli leczone ma być więcej niż jedno miejsce chorobowe. Oznacza to, że
w danym czasie leczony może być wyłącznie tylko jeden obszar ciała.
Stosować krótkotrwale, nie dłużej niż 7 dni.
Produkt powinien być stosowany przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów.

Skład
Każdy plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum).
Substancje pomocnicze: Metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, Akrylanów kopolimer, Makrogolu 12 stearynian, Sorbitanu oleinian,
Poliestrowa warstwa nośna, Papierowa monosilikonowa warstwa ochronna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
U pacjentów, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa.
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Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.
Uszkodzona skóra, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany.
Trzeci trymestr ciąży.

Działania niepożądane
Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i zaprzestać stosowania plastra:

Nagła swędząca wysypka (pokrzywka); opuchlizna rąk, nóg, kostek, twarzy, warg, ust lub gardła, trudności z oddychaniem;
spadek ciśnienia krwi lub osłabienie.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów): miejscowe reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie,
pieczenie, swędzenie, czerwona zaogniona skóra, wysypka, czasami z krostkami lub bąblami pokrzywkowymi.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości lub miejscowe
reakcje alergiczne (kontaktowe zapalenie skóry).
W przypadku pacjentów stosujących leki z tej samej grupy lekowej co diklofenak, istnieją pojedyncze doniesienia o wystąpieniu
uogólnionej wysypki skórnej, reakcji nadwrażliwości, takich jak obrzęk skóry i błon śluzowych, a także reakcje typu
anafilaktycznego z ostrymi zaburzeniami krążenia i nadwrażliwością na światło.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

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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