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Diclac lipogel 50 g
 

Cena: 18,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

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
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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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