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Diclofenacum fastum żel 50 g
 

Cena: 20,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.
Pozostałe składniki to: trolamina, kokozylokaprylokapronian, makrogolu eter cetostearylowy, alkohol izopropylowy, karbomer,
glikol propylenowy, parafina, kompozycja zapachowa, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Diclofenacum Fastum jest lekiem w postaci żelu do stosowania miejscowego. - Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy w ilości
10 mg/g, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NPLZ).Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i
przeciwobrzękowo. Lek działa kojąco i chłodząco na skórę.
Wskazania do stosowania:
Młodzież powyżej 14 lat

krótkotrwałe leczenie: miejscowe, objawowe leczenie bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach albo stłuczeniach
wywołanych tępymi urazami.

Dorośli
Miejscowe, objawowe leczenie bólu i zapalenia w:

urazach ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, np. z powodu skręcenia, nadwyrężenia i stłuczenia
ograniczonych postaciach stanów zapalnych tkanek miękkich
w łagodnej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Diclofenacum Fastum

jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
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jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i kwas acetylosalicylowy,
w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat,
u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane po zastosowaniu
kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NPLZ).

Dawkowanie
Stosowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat:
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej lek ten należy stosować w następujący sposób: nałożyć lek na skórę, rozprowadzić w miejscu bólu i
delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Ilość żelu zależy od rozmiarów bolącego miejsca, najczęściej jest to 2 g do 4 g, co
odpowiada paskowi żelu o długości 4 cm do 8 cm. Jest to ilość wystarczająca do pokrycia około 400 do 800 cm2 powierzchni skóry.
Lek należy stosować od 3 do 4 razy na dobę.
W razie przypadkowego spożycia należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane, które mogą być objawami uczulenia:

bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób): wysypka skórna z pęcherzami. duszność lub uczucie ucisku
w klatce piersiowej (astma), sapanie lub obrzęk twarzy, ust, języka )ub krtani.
często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): wysypka skórna, miejscowe podrażnienie, świąd. zaczerwienienie lub
pieczenie skóry;
rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób): pokrzywka,
bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób): zwiększona nadwrażliwość na światło słoneczne, objawami
tej nadwrażliwości są poparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej objawów należy, tak szybko jak to możliwe, poinformować o nich lekarza lub
farmaceutę.

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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