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

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

 

 

Dolgit krem 50 g
 

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent DOLORGIET

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dolgit w postaci kremu z ibuprofenem jest produktem działającym przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jest on przeznaczony do
stosowania miejscowego na skórę. Lek powinien być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 14 lat.

Na co jest krem Dolgit? Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowe łagodzenie dolegliwości bólowych mięśni. Produkt można też
wykorzystać przy bolesnej sztywności barku, poza tym sprawdza się przy dolegliwościach bólowych obejmujących lędźwiową część
kręgosłupa. Krem Dolgit będzie też pomocny przy bolesnych zmianach pourazowych związanych z wcześniejszym wypadkiem lub
uprawianiem sportu. Lek Dolgit w postaci kremu można stosować także przy stanach zapalnych tkanek okołostawowych, poza tym
znajduje zastosowanie przy zwyrodnieniowych chorobach stawów oraz schorzeniach reumatycznych stawów obwodowych i
kręgosłupa. Składnikiem czynnym leku jest ibuprofen, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym.

W opakowaniu znajduje się 50 g kremu Dolgit. W skład 1 g kremu wchodzi 50 mg ibuprofenu oraz składniki pomocnicze. Lek powinien
być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz indywidualnie je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie kremu Dolgit to
wcieranie w skórę paska o długości 4–10 cm (czyli 2–4 g kremu, w składzie którego znajduje się 100–250 mg ibuprofenu) w
częstotliwości 3–4 razy na dobę. Jeśli konieczne okaże się częstsze korzystanie z kremu Dolgit, dopuszczalne jest jego nakładanie na
skórę co 4 godziny. Nie należy stosować dawek leku większych od rekomendowanych ani stosować większej ilości dawek na dobę niż
dopuszczalne. Każdorazowo po aplikacji kremu na skórę zaleca się umycie rąk (chyba że to one są leczone). Jeżeli pacjent będzie
stosować krem Dolgit przez 10 dni i nie odczuje w tym czasie poprawy lub wręcz poczuje się gorzej, powinien skonsultować się z
lekarzem.

W czasie stosowania kremu Dolgit u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego.
Lek należy odstawić, jeśli pojawią się różnego typu wysypki, świąd, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka czy plamica, a także w
przypadku chorób pęcherzowych skóry oraz niespecyficznych reakcji alergicznych i anafilaktycznych. Lek może też powodować
pogorszenie stanu astmatycznego oraz duszność lub skurcz oskrzeli, a oprócz tego może prowadzić do bólów brzucha i niestrawności.
Stosowany przez pacjentów z chorobami nerek może powodować niewydolność tych narządów. Jeśli lek będzie stosowany długotrwale,
to u pacjenta mogą wystąpić dodatkowe skutki uboczne.
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Krem Dolgit posiada przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Wyrób nie powinien być używany przez osoby, które
są nadwrażliwe na ibuprofen bądź jakikolwiek ze składników pomocniczych kremu. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest też
nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy oraz inne NLPZ. Krem Dolgit nie powinien być aplikowany na otwarte rany oraz na błony
śluzowe, poza tym nie zaleca się jego stosowania w okolicach oczu. Leku nie powinno się stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen.
Pozostałe składniki to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerolu monostearynian,
makrogolo-30-glicerolu
monostearynian, makrogolo-100-glicerolu monostearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, guma ksantan,
olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania:

miejscowe leczenie bólów mięśni,
leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa,
leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek
stawowych);
leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem
sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dolgit ®:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa, astma po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub

innych NLPZ.

Dawkowanie
Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj nakłada się i wciera w skórę 3 do 4 razy na dobę pasek kremu o długości 4 do 10
cm (2 g do 5 g kremu), co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu).
W razie konieczności można lek stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny.

Działania niepożądane
W związku z małym wchłanianiem przez skórę, w porównaniu z wchłanianiem ibuprofenu po przyjęciu doustnym, nie obserwowano
przypadków zatrucia
po miejscowym zastosowaniu leku Dolgit® w postaci kremu.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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