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Elmetacin aerozol 50 ml
 

Cena: 30,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Elmetacin w postaci aerozolu jest produktem do stosowania miejscowego. Na co jest Elmetacin? Wskazaniem do stosowania leku
jest objawowe leczenie miejscowe dolegliwości bólowych. Lek może być stosowany w przypadku zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej
stawów, poza tym znajduje zastosowanie przy stanach zapalnych tkanek miękkich, w tym między innymi przy zapaleniu ścięgien,
zesztywnieniu stawu barkowego, czy też przy zapaleniu torebek stawowych. Wskazaniem do stosowania leku Elmetacin są również
stany zapalne pokontuzyjne i pourazowe, pojawiające się, chociażby po skręceniach, stłuczeniach, czy też zwichnięciach. Składnik
czynny leku, indometacyna, jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym. Jej działanie polega na redukcji bólu spowodowanego przez
stan zapalny, a także na zmniejszaniu obrzęku i gorączki.

W opakowaniu znajduje się 50 ml aerozolu Elmetacin. W skład 1 ml aerozolu (0,8 g) wchodzi 8 mg indometacyny oraz składniki
pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek Elmetacin, powinien zapoznać się z dołączoną do niego ulotką, gdzie opisano między innymi
jego rekomendowane dawkowanie. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce leku. Produkt jest
przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego i należy go rozpylać w taki sposób, aby całkowicie pokrył leczone miejsce.
Zalecane dawkowanie Elmetacin to pryskanie chorego miejsca 3–5 razy dziennie. Lek należy stosować w dawce wynoszącej 10
pompek aplikatora jednorazowo. Maksymalna dobowa dawka leku to 25 ml i można stosować ją wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i
nie dłużej niż przez kilka dni. Produkt nie powinien być stosowany pod opatrunki okluzyjne. Jeśli lek będzie stosowany przez 3 dni, a
objawy wciąż będą się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. To lekarz powinien zadecydować o dłuższym okresie leczenia z
wykorzystaniem produktu.

W czasie stosowania leku Elmetacin u pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Lek często może powodować miejscowe
reakcje skórne. Może być to wysypka lub zaczerwienienie skóry, poza tym mogą wystąpić bąble, a nawet świąd lub pieczenie. Rzadkie
skutki uboczne Elmetacin w postaci aerozolu to natomiast reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne. Lek rzadko
powoduje też zaburzenia żołądka i jelit, poza tym może przyczyniać się do dolegliwości bólowych głowy oraz do zawrotów głowy. W
ulotce leku omówiono szczegółowo jego pozostałe skutki uboczne.

Lek Elmetacin ma przeciwwskazania do stosowania. Nie powinny stosować go osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego
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składników (bez względu na to, czy jest to składnik czynny, czy pomocniczy). Lek nie powinien być stosowany przez pacjentki
spodziewające się dziecka oraz kobiety karmiące piersią. Nie należy używać leku Elmetacin na błony śluzowe, poza tym nie jest też
przeznaczony do stosowania na rany. W przypadku jednoczesnego stosowania substancji czynnej w innych lekach należy pilnować, aby
nie przekroczyć maksymalnej dziennej dawki indometacyny – 200 mg. Pozostałe przeciwwskazania leku przedstawiono w dołączonej
do opakowania ulotce.

Opis
Elmetacin to lek na ból mięśni i stawów w postaci aerozolu do stosowania zewnętrznego.
Skutecznie leczy ból, potwierdzone przez 96,8% pacjentów.

Wskazania:

ból i stan zapalny powstały: w wyniku kontuzji i urazów (skręcenia, stłuczenia i zwichnięcia)
ból i stan zapalny w obrębie tkanek miękkich (stawy, ścięgna, torebki stawowe)

OTC - lek wydawany bez recepty.

Cechy

nie brudzi
łatwo się wchłania
wygodna forma aerozolu
wydajny, opakowanie zawiera aż 100 pojedynczych dawek

Składniki
1 g roztworu zawiera 10 mg indometacyny, Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, izopropylu mirystynian, Dalsze informacje -
patrz załączona ulotka

Stosowanie
Podanie na skórę

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Roztwór zawiera łatwopalny alkohol izopropylowy!

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

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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