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Diklofenak LGO żel 10 mg/g, 100 g
 

Cena: 12,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać Żel

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym w postaci żelu do stosowania na skórę.

Wskazania:
Żel stosuje się miejscowo na skórę w leczeniu:
- ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów
- pourazowych stanów zapalnych więzadeł, ścięgien, mięśni i stawów (powstałych np wskutek skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń) i bólu
pleców
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich jak łokieć tenisisty czy zapalenie ścięgien

Sposób użycia:
Żel stosować miejscowo na skórę 3 do 4 razy na dobę, delikatnie wcierając.

Ilość zużytego żelu należy dostosować do rozmiarów bolesnego miejsca np. 2-4 g (ilość żelu wielkości owocu wiśni do rozmiarów
orzecha włoskiego) wystarcza do pokrycia powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2. 

Po nałożeniu żelu umyć ręce, chyba że to dłonie są leczonym miejscem.

Unikać kontaktu preparatu z oczami i błoną śluzową jamy ustnej, w przypadku dostania sie żelu do oka, przemyć je obficie czysta wodą i
skonsultować się z lekarzem.

Czas leczenia zależy od reakcji na leczenie i wskazań.

Jeśli preparat stosuje się bez konsultacji z lekarzem, leczenie nie może trwać dłużej niż 14 dni w przypadku stanów zapalnych tkanki
miękkiej i nadwyrężeń lub 21 dni w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów.

Jeśli po 7 dniach stosowania nie nastąpi poprawa lub objawy chorobowe się nasilą zaleca się skonsultować z lekarzem.
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Przeciwwskazania:
Leku nie należy stosować:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na diklofenak, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- jeśli w przeszłości u pacjenta występowały ataki astmy (duszność), pokrzywka, katar po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu)
- w ostatnich trzech miesiącach ciąży
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Skład:
1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Didofenacum natricum).

Opakowanie: 100 g

Podmiot odpowiedzialny
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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