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Dip rilif żel przeciwbólowy 100 g
 

Cena: 30,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Mentholum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dip Rilif w postaci żelu przeciwbólowego jest produktem z ibuprofenem oraz mentolem, który może być stosowany przez
pacjentów dorosłych oraz młodzież powyżej 12. roku życia. Na co jest żel przeciwbólowy Dip Rilif? Wskazaniem do stosowania leku
jest miejscowe leczenie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Produkt leczniczy Dip Rilif w postaci żelu może być pomocny w przypadku
bólów reumatycznych. Znajduje zastosowanie przy bólach związanych ze zmianami zapalnymi oraz przy tych będących efektem zmian
zwyrodnieniowych. Wskazaniem do jego stosowania są też bóle pleców i bóle mięśniowe, a także lumbago oraz dolegliwości bólowe w
tkance włóknistej, więzadłach, czy też ścięgnach. Wskazaniem do stosowania leku Dip Rilif jest również ból i obrzęk, które są związane z
kontuzjami powysiłkowymi czy sportowymi oraz urazami stawów.

Składniki czynne leku Dip Rilif to ibuprofen oraz mentol. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym i wykazuje silne
działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Mentol natomiast ma działanie miejscowo znieczulające, a także przyczynia się do
miejscowego przekrwienia tkanek. Obie te substancje w skojarzeniu sprawiają, że lek Dip Rilif bardzo szybko zmniejsza ból i działa
długotrwale.

W opakowaniu znajduje się 100 g żelu Dip Rilif. W skład 1 g leku wchodzi 50 mg ibuprofenu oraz 30 mg mentolu, a także składniki
pomocnicze. Zanim pacjent zacznie korzystać z leku, powinien przeczytać ulotkę dołączoną do jego opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże
inaczej, należy przestrzegać dawkowania Dip Rilif, które opisano w ulotce. Pacjentom dorosłym i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
zaleca się aplikację cienkiej warstwy żelu na obolałe miejsca ciała, a także dokładne wmasowanie produktu, aż ten całkowicie się
wchłonie. Aplikację żelu Dip Rilif na skórę należy powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, a między kolejnymi dawkami leku powinien
być zachowany odstęp nie krótszy niż 4 godziny. Każdorazowo po aplikacji żelu na skórę należy dokładnie umyć ręce, chyba że to one są
miejscem leczenia.

W czasie stosowania żelu Dip Rilif u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Można do nich zaliczyć głównie
reakcje miejscowe, w tym świąd lub pieczenie, a także pokrzywkę, wysypkę lub zaczerwienienie w miejscu aplikacji. Możliwe są też 
skutki uboczne Dip Rilif ze strony układu pokarmowego, w tym niestrawność oraz dolegliwości bólowe brzucha.

Żel Dip Rilif ma przeciwwskazania. Nie powinny stosować go osoby nadwrażliwe na ibuprofen lub mentol, czy też na którykolwiek z
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pozostałych składników leku. Żel nie powinien być stosowany przez pacjentów nadwrażliwych na kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne. Przeciwwskazaniem jest również wiek poniżej 12 lat. Lek nie powinien być stosowany na błony
śluzowe, poza tym nie należy aplikować go na okolice narządów płciowych, nozdrza, okolice oczu, a także na wargi bądź do oczu. Lek
Dip Rilif nie powinien być też aplikowany na skórę zmienioną zapalnie lub uszkodzoną.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.

Wskazania i działanie

Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne
Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago
(postrzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach
Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji
sportowych.

Deep Relief żel zawiera ibuprofen oraz mentol (1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu). Ibuprofen należy do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest lekiem silnie działającym przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Zmniejsza stan zapalny w
miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk. Mentol działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również miejscowe
przekrwienie tkanek. Ibuprofen po zastosowaniu na skórę osiąga w surowicy stężenie wynoszące ok. 5% wartości osiąganych przy
podaniu tej samej dawki doustnie zaś jego stężenie w tkankach chorobowo zmienionych w miejscu zastosowania osiąga poziom
leczniczy. Skojarzone działanie obu składników powoduje uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i działanie to
utrzymuje się przez wiele godzin.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu.
Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. Po użyciu żelu należy zawsze
umyć ręce, chyba że są one miejscem zastosowania preparatu.

Przeciwwskazania
Deep Relief nie należy stosować w następujących przypadkach: nadwrażliwości na składniki preparatu, kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne; u osób z astmą u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

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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