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Itami 140 mg plaster leczniczy x 2 szt
 

Cena: 28,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Plastry

Producent FIDIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Itami to plaster leczniczy, który powinien być stosowany w krótkotrwałym (trwającym maksymalnie 7 dni) i objawowym leczeniu bólu.
Produkt może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i młodzież powyżej 16. roku życia. Jeśli po upływie tygodnia objawy nie
ustąpią lub pacjent poczuje się gorzej, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Lek nie powinien być stosowany przez osoby, u których
występuje choroba wrzodowa dwunastnicy lub żołądka. Plastry muszą być stosowane z najwyższą starannością, jeśli pacjent cierpiał
lub cierpi na astmę oskrzelową bądź ma alergię. W takim przypadku istnieje ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli utrudniającego
oddychanie. W razie pojawienia się wysypki skórnej po zastosowaniu leku Itami  konieczne jest natychmiastowe zdjęcie plastra i
przerwanie terapii. Daleko idąca ostrożność jest wskazana także u osób z zaburzeniami nerek, wątroby lub serca, cierpiących na chorobę
wrzodową dwunastnicy, żołądka, zapalenie jelit oraz u osób ze skłonnością do krwawienia.

Negatywne objawy można zmniejszyć, stosując plastry przez możliwie najkrótszy czas, z zastosowaniem możliwie najmniejszej dawki.
Działania niepożądane pojawiają się częściej u osób w podeszłym wieku. Należy pamiętać, że lek nie może mieć styczności z oczami
oraz błonami śluzowymi. Po zdjęciu plastra nie wolno wystawiać skóry na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi i
naświetlaniem w solarium. Pozwoli to uniknąć nadwrażliwości na światło. Nie jest wskazane jednoczesne stosowanie innych
preparatów zawierających diklofenak, innych niesteroidowych leków przeciwbólowych oraz leków przeciwzapalnych. Przed
zastosowaniem plastra Itami należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych lekach oraz tych, które pacjent
ma zamiar przyjmować w najbliższym czasie. Kobiety w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz planujące ciąże mogą stosować lek
wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Kobiety karmiące piersią również powinny skonsultować się ze specjalistą, bowiem diklofenak w
niewielkich ilościach może przedostawać się do mleka matki. Plastrów nie należy naklejać bezpośrednio na skórę piersi.

Lek nie wpływa w żaden sposób na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po rozerwaniu saszetki, w której znajduje
się plaster, należy zdjąć jedną z dwóch folii zabezpieczających i nałożyć plaster na bolące miejsce. Następnie trzeba oderwać drugą folię
i delikatnie docisnąć plaster. Dzięki temu będzie on mocno trzymać się skóry. Podczas zdejmowania wskazane jest namoczenie
powierzchni plastra wodą, oderwanie krawędzi i delikatne odklejenie. Chcąc usunąć ze skóry pozostałości preparatu, należy przemyć
ciało wodą, wykonując koliste ruchy. Plaster Itami może zostać umieszczony wyłącznie na zdrowej i nieuszkodzonej skórze. Nie
powinno się go owijać nieprzepuszczającym powietrza bandażem. W razie przedawkowania leku mogą pojawić się działania
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niepożądane. W takiej sytuacji zaleca się szybki kontakt z lekarzem, który podejmie decyzję dotyczącą dalszych działań. W przypadku
pominięcia dawki nie powinno się naklejać dodatkowego plastra.

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.

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.
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