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Diklofenak LGO żel 0,01 g/g 100 g
 

Cena: 7,53 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

Opis produktu
 

SKŁAD:

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

 WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

DIKLOFENAK ŻEL stosowany jest w miejscowym leczeniu:
Pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu
pleców.
Ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty).
Ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

 SPOSÓB UŻYCIA

Odkręć zakrętkę tuby i zerwij aluminiową membranę zabezpieczającą wylot tuby.
Żel stosuj miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, delikatnie wcierając. Ilość zużytego żelu dostosuj do rozmiarów bolesnego miejsca.
Na przykład 2 g do 4 g (ilość żelu wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) wystarcza do pokrycia powierzchni około 400
cm2 do 800 cm2.
Po zastosowaniu produktu leczniczego umyj ręce, chyba, że to właśnie dłonie są miejscem leczonym.
Unikaj kontaktu żelu z oczami i błoną śluzową jamy ustnej, a jeśli już to się wydarzy, to przemyj oczy dużą ilością czystej wody, a
następnie skonsultuj się z lekarzem.

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. W przypadku stosowania produktu leczniczego bez konsultacji z lekarzem, nie
należy go stosować dłużej niż przez 14 dni w przypadku nadwyrężeń i stanów zapalnych tkanki miękkiej lub przez 21 dni w przypadku
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bólu związanego z zapaleniem stawów. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności
leczenia lub w razie nasilenia się objawów chorobowych.

PRZECIWWSKAZANIA:

Kiedy nie stosować leku Diklofenak Perrigo?
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na diklofenak, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Diklofenak
Perrigo;
jeśli u pacjenta występowały w przeszłości ataki astmy (duszność), pokrzywka, czy też katar po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu);
u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diklofenak Perrigo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane obejmują łagodne i przemijające objawy skórne w miejscu zastosowania. W bardzo rzadkich przypadkach mogą
wystąpić reakcje uczuleniowe. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych w ulotce objawów, które mogą być objawami
uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
Zgłoś działanie niepożądane

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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