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Itami 140 mg plaster leczniczy x 10 szt
 

Cena: 82,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Plastry

Producent FIDIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Opis
Plaster na ból mięśni i stawów z diclofenakiem.
Wygodne dawkowanie 2 razy na dobę.
Unikalna budowa plastra: cienki, elastyczny, dobrze przylegający, umożliwia oddychanie skóry pod plastrem.
Każdy plaster pakowany w osobną saszetkę.

Składniki
Każdy plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego, Wykaz substancji pomocniczych: Metakrylanu butylu kopolimer
zasadowy, Akrylanów kopolimer, Makrogolu 12 stearynian, Sorbitanu oleinian, Poliestrowa warstwa nośna, Papierowa monosilikonowa
warstwa ochronna

Stosowanie
Do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu (przez okres maksymalnie 7 dni) u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat
w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych.

Do stosowania wyłącznie na skórę.
Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.
Nie stosować podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem.
Nie stosować pod nieprzepuszczającym powietrza opatrunkiem.
Plastra leczniczego nie dzielić.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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