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Diclac lipogel 10 mg/g żel 100 g
 

Cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Diclac Lipogel w postaci żelu z diklofenakiem jest produktem, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież
w wieku powyżej 12 lat. Wyrób jest przeznaczony do stosowania miejscowego jako preparat przeciwbólowy i przeciwzapalny.

Na co jest Diclac Lipogel? Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowe leczenie stanów zapalnych i dolegliwości bólowych, a także
pourazowych obrzęków kończyn. Produkt może być pomocny przy łagodnych postaciach zapalenia stawów, poza tym można
wykorzystać go na przeciążenia, skręcenia i stłuczenia. Znajduje też zastosowanie przy dolegliwościach bólowych stawów kręgosłupa i
stawów obwodowych, a dodatkowo bywa wykorzystywany przy stanach zapalnych tkanek miękkich. Składnikiem czynnym leku Diclac
Lipogel jest diklofenak (w postaci diklofenaku sodowego), który jest przedstawicielem NLPZ z grupy kwasu fenylooctowego. Jest to
substancja o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

W opakowaniu znajduje się 100 g żelu Diclac Lipogel. W skład 1 g żelu wchodzi 10 mg diklofenaku sodu oraz składniki pomocnicze.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce. Diclac Lipogel w postaci
żelu należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Wielkość pojedynczej dawki leku Diclac
Lipogel należy dostosować do wielkości smarowanej powierzchni skóry. Lek należy nakładać na powierzchnię skóry w cienkiej warstwie,
około 3–4 razy na dobę. Jednorazowo zaleca się wykorzystanie 2–4 g żelu, co odpowiada wielkościowo zakresowi od wielkości wiśni do
objętości orzecha włoskiego. Jeśli pacjent ma mieć zakładany opatrunek, należy odczekać, aż żel wyschnie. Nie należy jednak na
posmarowane miejsce skóry aplikować opatrunków, które nie przepuszczają powietrza. Żel Diclac Lipogel nie powinien być stosowany
dłużej niż tydzień bez konsultacji z lekarzem.

Lek Diclac Lipogel może przyczyniać się do tego, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Nie muszą one jednak
wystąpić u każdej osoby, która korzysta z produktu. Możliwe skutki uboczne leku Diclac Lipogel to miejscowe reakcje skórne, w tym
między innymi wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry, a oprócz tego uczucie pieczenia. Na skórze mogą się też pojawić pęcherzyki lub
obrzęk, poza tym skóra może się łuszczyć. Pacjenci długotrwale stosujący preparat bądź stosujący żel Diclac Lipogel na duże
powierzchnie skóry (zwłaszcza uszkodzonej) mogą również doświadczyć ogólnych działań niepożądanych leku. W sporadycznych
przypadkach produkt leczniczy przyczynia się do wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych, nadwrażliwości skóry na światło, czy też

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/diclac-lipogel-10-mg-g-zel-100-g.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

uogólnionej wysypki. Nie są wykluczone też takie reakcje jak duszność, ciężkie reakcje nadwrażliwości, czy też obrzęk naczynioruchowy.

Z żelu Diclac Lipogel nie powinni korzystać wszyscy pacjenci, ponieważ ma pewne przeciwwskazania. Diclac Lipogel nie powinien być
stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub pomocnicze. Nie należy korzystać z produktu przy
nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, poza tym nie powinno się go stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Przeciwwskazaniem do stosowania żelu jest też trzeci trymestr ciąży.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodu.

Wskazania i działanie
Substancją czynną preparatu jest diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenylooctowego.
Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
Leczenie miejscowe stanów zapalnych, bólów i obrzęków pourazowych kończyn, takich jak np. skręcenia, stłuczenia, przeciążenia; bóle
stawów obwodowych i stawów kręgosłupa; stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak np. zapalenie ścięgien czy „łokieć tenisisty”);
ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na diklofenak lub którąkolwiek substancję pomocniczą; Diclac® LipoGel jest przeciwwskazany u pacjentów, u których
podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciw zapalnych (NLPZ), wywołuje napady astmy, pokrzywkę
lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa; trzeci trymestr ciąży. Produktu nie można stosować u dzieci poniżej 12 lat.
Na powierzchnię skóry należy nakładać cienką warstwę żelu i delikatnie wcierać. Stosować 3–4 razy na dobę. Zależnie od wielkości
powierzchni stosować 2–4 g preparatu (tj. ilość żelu odpowiadającą odpowiednio objętości wiśni lub objętości orzecha włoskiego).
Przed nałożeniem ewentualnego opatrunku należy odczekać kilka minut w celu wyschnięcia żelu. Nie zaleca się stosowania preparatu
pod opatrunkami, które nie przepuszczają powietrza.
Bez konsultacji z lekarzem preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 1–2 tygodni.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Diclac Lipogel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych
stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia
się działań niepożądanych.
Możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych, takich jak świąd, zaczerwienienie, wysypka, uczucie pieczenia, obrzęk,
pęcherzyki, wysuszenie i łuszczenie skóry. Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry (zwłaszcza
uszkodzonej) możliwe jest wystąpienie ogólnych działań niepożądanych. Sporadycznie: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uogólniona
wysypka, nadwrażliwość skóry na światło, ciężkie reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, duszność.
Okres ciąży i karmienia piersią
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem.
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z
lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w
ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem.
Producent
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

Dawkowanie
Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Wielkość dawki zależy od wielkości powierzchni, na którą stosowany jest
żel. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie
przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli
masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

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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