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Diclotica 10 mg/g żel 100 g
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Diclotica w postaci żelu z diklofenakiem sodowym jest produktem o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież od 14. roku życia. Na co jest Diclotica? Wskazaniem do stosowania żelu jest
miejscowe leczenie bólów pleców, a także pourazowych stanów zapalnych ścięgien. Lek może być stosowany przy pourazowych
stanach zapalnych stawów, mięśni i więzadeł, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów
(postacie łagodne i ograniczone choroby).

W opakowaniu znajduje się 100 g żelu Diclotica. W skład 1 g żelu wchodzi 10 mg diklofenaku sodowego oraz składniki pomocnicze.
Przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, dawkowanie
Diclotica podane w ulotce powinno być przestrzegane. Zaleca się aplikację cienkiej warstwy żelu na bolące miejsca ciała w
częstotliwości 3–4 razy na dobę. Lek należy używać w ilościach 2–4 g jednorazowo, co odpowiada 2–2,5 cm żelu. Każdorazowo po
zastosowaniu żelu Diclotica należy umyć ręce, chyba że to one są leczone. Czas leczenia jest zależny od wskazań lekarza oraz tego, jak
pacjent reaguje na leczenie. Bez konsultacji z lek nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni przy pourazowych stanach zapalnych i
reumatyzmie tkanki miękkiej, poza tym nie należy stosować go bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 4 tygodnie przy chorobie
zwyrodnieniowej stawów. Jeśli pacjent będzie stosować lek przez 7 dni i nie zauważy poprawy lub jego dolegliwości nasilą się, powinien
skonsultować się ze specjalistą.

W związku ze stosowaniem leku Diclotica u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie występują one u
każdego. Rzadko lek przyczynia się do pęcherzykowego zapalenia skóry, co wymaga niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza. Bardzo
rzadko powoduje natomiast obrzęk twarzy, języka bądź krtani, sapanie i spłycony oddech bądź uczucie ucisku w klatce piersiowej, a
także toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Jednak w razie wystąpienia tych objawów, są one wskazaniem do niezwłocznego
kontaktu z lekarzem. Jeśli chodzi o inne skutki uboczne, lek Diclotica bardzo rzadko powoduje reakcje nadwrażliwości na światło, poza
tym może przyczyniać się do wystąpienia świądu, wysypki grudkowatej oraz zaczerwienienia, a także rumieniu lub wykwitów skórnych
miejscowych. Pozostałe skutki uboczne leku opisano w dołączonej do opakowania ulotce.

Lek Diclotica ma przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku można go stosować. Wśród nich jest nadwrażliwość na diklofenak
sodowy lub jakikolwiek pomocniczy składnik leku. Produkt nie powinien być też stosowany przez pacjentów, którzy mieli w przeszłości
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incydent reakcji alergicznej na kwas acetylosalicylowy, ibuprofen bądź inne leki, które stosuje się do walki z bólem stawów i mięśni,
stanami zapalnymi i gorączką. Lek Diclotica nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 14 lat i nie zaleca się korzystania z
niego, jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Skład

Substancją czynną jest diklofenak sodowy.
Jeden gram żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek , hydroksyetyloceluloza, karbomer, glikol propylenowy, triglicerydy kwasów
tłuszczowych o średniej długości łańcucha, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i
woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Lek Diclotica zawiera substancję czynną diklofenak sodowy, który posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Lek Diclotica stosowany jest w miejscowym leczeniu:
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: 

pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)
bólu pleców
ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej,
zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat) 

ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Diclotica 

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudno ś ci w oddychaniu lub napad
kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy (stosowany również, jako lek przeciwzakrzepowy),
ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych
w trzecim trymestrze ciąży
u dzieci poniżej 14 lat

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat 
Nakładać cienkie warstwy żelu Diclotica na bolące miejsca, 3 do 4 razy na dobę w zależności od potrzeby 2 g do 4 g leku co w
przybliżeniu odpowiada 2,0-2,5 cm i jest wystarczające do posmarowania powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2.

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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