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Diklofenak Perrigo żel 10mg/g 100 g
 

Cena: 12,48 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Diklofenak Perrigo w postaci żelu z diklofenakiem sodowym to produkt o działaniu przeciwbólowym, przeciwobrzękowym i
przeciwzapalnym, który nakłada się miejscowo na skórę. Preparat może być stosowany przez pacjentów dorosłych, a także młodzież w
wieku powyżej 12 lat. Na co pomaga Diklofenak Perrigo? Wskazaniem do stosowania żelu są stany zapalne ścięgien, a także
dolegliwości bólowe mięśni i stawów. Produkt może być pomocny w przypadku pourazowych stanów zapalnych obejmujących mięśnie,
ścięgna, więzadła i stawy oraz w przypadku bólów mięśniowych i ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich. Żel ma właściwości
chłodzące i przeciwbólowe, więc sprawdzi się między innymi u sportowców po kontuzjach.

W opakowaniu znajduje się 100 g żelu Diklofenak Perrigo. W skład 1 g produktu wchodzi 10 mg diklofenaku sodowego oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Diklofenak Perrigo należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i postępować
zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Produkt przeznaczony jest do stosowania miejscowego i nie należy aplikować go na skórę
częściej niż cztery razy na dobę. Każdorazowo po nałożeniu żelu Diklofenak Perrigo na skórę należy umyć ręce. Powinno się
jednocześnie pilnować, by produkt nie wchodził w kontakt z oczami i ustami.

Stosowanie Diklofenak Perrigo może wiązać się z wystąpieniem niepożądanych efektów. Produkt może powodować wysypkę, rumień
lub wyprysk, a także przyczyniać się do rozwoju zapalenia skóry (również kontaktowego). Rzadko natomiast powoduje pęcherzykowe
zapalenie skóry, a bardzo rzadko – wysypkę grudkowatą, obrzęk, nadwrażliwość i astmę. Poza tym może przyczyniać się do wystąpienia
reakcji nadwrażliwości na światło. Nie każdy powinien stosować żel Diklofenak Perrigo. Przeciwwskazania to między innymi
nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub którykolwiek z pomocniczych składników produktu. Wyrób nie powinien być
stosowany przez dzieci, które nie ukończyły 12 lat oraz kobiety w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Skład

Substancja czynna: diklofenak sodowy.
1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze: karbomer, makrogolu eter cetostearylowy, dietyloamina, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy,
parafina ciekła, olejek lawendowy, olejek cytrynowy
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Wskazania i działanie

Diklofenak Perrigo to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym stosowany w
przypadku stanów zapalnych ścięgien, bólów mięśni oraz stawów.
Dzięki wodno-alkoholowemu podłożu wykazuje właściwości chłodząco-kojące.
To żel przeciwbólowy do stosowania miejscowego u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
Diklofenak żel stosuje się w pourazowych stanach zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni oraz stawów powstałych wskutek
różnych skręceń, nadwyrężeń oraz stłuczeń.
Produkt rekomendowany jest także w przypadku bóli mięśniowych, w ograniczonych stanach zapalnych tkanek miękkich oraz w
łagodnych postaciach zapalenia stawów.
Żel chłodzący przeciwbólowy zalecany jest także dla sportowców, którzy ulegają częstym kontuzjom, cierpią na bóle mięśni oraz
stawów i potrzebują szybkiej, łatwo dostępnej pomocy w walce z bólem.

Przeciwwskazania
Nie wolno stosować żelu przeciwzapalnego i przeciwbólowego Diklofenak u osób wykazujących nadwrażliwość na diklofenak, glikol
propylenowy oraz substancje pomocnicze zawarte w produkcie. Nie wolno stosować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży, u dzieci
poniżej 12. roku życia oraz u osób cierpiących na ataki astmy, katar lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Dawkowanie

Diklofenak to żel o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych, chłodzący do stosowania miejscowego maksymalnie
w czterech dobowych dawkach. Po aplikacji i dokładnym wcieraniu preparatu należy szczelnie zamknąć tubę i umyć dłonie.
Należy unikać kontaktu z ustami oraz oczami.
W przypadku, gdy po tygodniowej kuracji nie nastąpi poprawa lub pogorszy się stan zdrowia, należy skonsultować się z
lekarzem. Nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni w przypadku nadwyrężeń i zapalenia tkanki miękkiej oraz 21 dni w
przypadku bólów związanych z zapaleniem stawów.

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.
 

Galeria
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