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Dicloziaja 11,6 mg/g żel 100 g
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dicloziaja w postaci żelu jest produktem działającym przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, a także kojąco i
chłodząco. Żel może być stosowany przez pacjentów dorosłych i młodzież od 14. roku życia. Przeznaczony jest do stosowania
miejscowego na skórę.

Na co pomaga Dicloziaja? Wskazaniem do stosowania leku są ograniczone zapalenia stawów oraz ograniczone stany zapalne tkanek
miękkich. Lek może być pomocny między innymi w przypadku wystąpienia zapalenia ścięgien lub tzw. łokcia tenisisty. Oprócz tego
znajdzie zastosowanie przy dolegliwościach bólowych pleców oraz pourazowych stanach zapalnych więzadeł, mięśni, ścięgien czy
stawów, jeśli doszło do nadwyrężenia, skręcenia lub stłuczenia. Składnikiem czynnym leku Dicloziaja jest diklofenak (w postaci
diklofenaku dietyloamoniowego), czyli substancja należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, która wykazuje działanie
przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dzięki podłożu wodno-alkoholowemu żel Dicloziaja ma również działanie
chłodzące i kojące.

Opakowanie zawiera 100 g żelu Dicloziaja. W skład 1 g produktu wchodzi 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10
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mg diklofenaku sodowego. Formułę leku uzupełniają składniki pomocnicze. Żel Dicloziaja należy stosować zgodnie z zaleceniami
zawartymi w dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania produktu. Lek Dicloziaja należy nakładać
miejscowo na skórę, każdorazowo delikatnie go wcierając. Żel można aplikować 3–4 razy na dobę, ale należy każdorazowo dostosować
dawkę preparatu do wielkości obszaru objętego chorobą. Po nałożeniu leku na skórę należy dokładnie umyć ręce. Ważne jest też, aby
unikać sytuacji, w których żel Dicloziaja mógłby wejść w kontakt z oczami lub ustami. U osób dorosłych lek nie powinien być stosowany
bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 14 dni, a u młodzieży – dłużej niż 7 dni. Jeśli przez ten czas objawy nie ustąpią lub wręcz ulegną
nasileniu, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Dicloziaja może u niektórych pacjentów przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych. Mogą one często skutkować
pojawieniem się wysypki i rumienia. Ponadto żel może wywołać zapalenie skóry (także kontaktowe), świąd i wypryski. Bardzo rzadkie 
skutki uboczne żelu Dicloziaja to natomiast wysypka grudkowata oraz reakcje nadwrażliwości na światło. Przy nakładaniu leku na duże
obszary skóry lub w czasie długotrwałej terapii wystąpić mogą ogólnoustrojowe skutki uboczne.

Nie każdy pacjent powinien stosować żel Dicloziaja. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników leku (diklofenak lub substancje pomocnicze), a także wiek poniżej 14 lat. Produkt nie jest też przeznaczony do użytku przez
pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy bądź inne NLPZ. Przeciwwskazaniem jest ponadto uczulenie na glikol
propylenowy. Leku Dicloziaja nie powinny używać kobiety w ostatnim trymestrze ciąży.

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak w postaci diklofenaku dietyloamoniowego.
1 g Dicloziaja zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego.

Pozostałe składniki to: karbomer 5984, dietanoloamina, makrogolu eter cetostearylowy 20, kokozylokaprylokapronian, alkohol
izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, kompozycja zapachowa Perfum cream 221085 PO, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.
Stosowany jest w miejscowym leczeniu: ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów, ograniczonych stanów zapalnych
tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty), bólu pleców i pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł,
mięśni oraz stawów w wyniku skręcenia, stłuczenia, nadwyrężeń.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną – diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dicloziaja jest również przeciwwskazany u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
wywołują napady astmy, pokrzywki oraz ostre nieżyty nosa.
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Dicloziaja u dzieci poniżej 14 lat.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Lek należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy dziennie delikatnie wcierając. Ilość użytego leku należy dostosować do
rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. 2 g do 4 g (ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha
włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni od około 400 cm2 do 800 cm2. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce,
chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Należy unikać kontaktu z oczami i ustami.

Nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Należy skonsultować się z lekarzem po 7 dniach leczenia w
przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.U młodzieży powyżej 14 lat nie należy
stosować leku dłużej niż 7 dni.
W razie konieczności stosowania produktu dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent lub jego
opiekun powinien skontaktować się z lekarzem.
Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat
Ten lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat
Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Należy stosować dawkowanie jak dla osób dorosłych.
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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