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Felogel neo 10 mg/g żel 60 g
 

Cena: 9,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 g

Postać Żele

Producent SOPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną jest diklofenak sodowy.
1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Pozostałe składniki leku to: karbomer 980, makrogol 400, glikol propylenowy, dietanoloamina, sodu benzoesan, alkohol
izopropylowy, woda oczyszczona.

Właściwości 
Lek FELOGEL NEO zawiera substancję czynną diklofenak sodowy i należy do grupy leków o nazwie leki przeciwreumatyczne lub
niesteroidowe leki przeciwzapalne. Diklofenak zmniejsza nasilenie objawów zapalenia – ból i obrzęk. Żel został specjalnie opracowany w
celu uzyskania szybkiego wchłaniania diklofenaku przez skórę oraz szybkiego działania przeciwbólowego.
Zastosowanie
Lek FELOGEL NEO jest wskazany do miejscowego objawowego leczenia pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów (np.
powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie
ścięgien, czy łokieć tenisisty), oraz ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:
Żel należy stosować miejscowo na skórę 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować aż do wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość
żelu zależy od wielkości zmienionego obszaru. Po każdym nałożeniu żelu należy umyć ręce, jeżeli ręce nie są poddawane leczeniu. W
przypadku zakrzepowego zapalenia żył nie należy uciskać miejsca stosowania żelu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku FELOGEL NEO:

jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmę
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przebiegającą pod postacią napadu, pokrzywkę lub alergiczny nieżyt nosa.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku FELOGEL NEO w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oС.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

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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