
 
Apteka Na Kawaleryjskiej OPT SP. Z O.O.

Kawaleryjska 52 lok. 1, Białystok
+48 577 540 544

  

DICLOFENAC APTEO MED żel 0,01g/g 100g
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Diclofenac APTEO MED jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo,
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Składniki:
Jeden gram żelu Diclofenac APTEO MED zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jeden gram żelu zawiera 0,50 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E 216), 0,50 mg
metylu parahydroksybenzoesanu (E 218) i 80 mg glikolu propylenowego,
Sodu wodorotlenek, Triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, Karbomer, Hydroksyetyloceluloza.

Przeznaczenie:
Diclofenac APTEO MED jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo,
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany może być na:
- pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń),
- bóle pleców,
- ograniczone stany zapalne tkanek miękkich takich jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie
okołostawowe,
- ograniczone i łagodne postacie choroby zwyrodnieniowej stawów.

Sposób użycia:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat
Diclofenac APTEO MED należy stosować miejscowo na skórę 3 lub 4 razy na dobę, delikatnie wcierając. Ilość zużytego żelu należy
dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Na przykład ilość 2 g do 4 g produktu Diclofenac APTEO MED (ilość
odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania
powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce chyba, że to właśnie ręce są miejscem leczonym.
Należy unikać kontaktu żelu z oczami i ustami.

Czas trwania leczenia:
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 Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie.
U osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat w przypadku stosowania produktu bez konsultacji z lekarzem, nie należy go
stosować dłużej niż przez 14 dni w przypadku nadwyrężeń i reumatyzmu tkanki miękkiej.
U osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów bez konsultacji z lekarzem
nie należy stosować produktu przez dłużej niż 21 dni.
Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów
chorobowych.
Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 14 lat).

Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Uwaga!
Nie stosować preparatu w przypadku:
-Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną,
-U pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas
acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
-Ostatniego trymestru ciąży,
-Dzieci w wieku poniżej 14 lat.
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