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Dolgit 5% krem, 50g
 

Cena: 13,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać krem

Producent DOLORGIET PHARMACEUTICALS

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance.

Wskazania do stosowania:

Miejscowe leczenie bólów mięśni.
  Leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa.
  Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek
stawowych).
  Leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub
powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po
zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.

Dawkowanie:

Podanie na skórę.
Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj nakłada się i wciera w skórę pasek kremu o długości 4 cm do 10 cm, 3 do 4 razy
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na dobę.
W razie konieczności produkt leczniczy można stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny.
Jeśli po upływie 10 dni stosowania produktu leczniczego objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, pacjent powinien zasięgnąć porady
lekarza.
Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g kremu (600 mg ibuprofenu).
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Substancje czynne:

Substancją czynną leku jest ibuprofenum.
Pozostałe składniki to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerolu monostearynian,
makrogolo-30-glicerolu monostearynian, makrogolo-100-glicerolu monostearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan
sodowy, guma ksantyn, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.
Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.

Producent:

DOLORGIET GmbH&Co. KG,
Otto-von-Guericke-Str.1,
D-53757 St. Augustin/Bonn, Niemcy

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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