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Itami 140 mg plaster leczniczy x 5 szt
 

Cena: 55,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Plastry

Producent FIDIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Itami w postaci plastra leczniczego z solą sodową diklofenaku jest produktem miejscowo przeciwbólowym i przeciwzapalnym, który
jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 16. lat. Na co jest Itami? Wskazaniem do stosowania leku
jest leczenie pourazowych stanów zapalnych. Lek może być pomocny w przypadku stanów zapalnych mięśni, ścięgien, stawów i
więzadeł. Plaster leczniczy Itami wskazany jest także w przypadku dolegliwości bólowych pleców, przy ograniczonych stanach
zapalnych tkanek miękkich oraz przy ograniczonych i łagodnych postaciach zapalenia stawów. Preparat jest przeznaczony do
stosowania miejscowego, a jego składnik czynny, diklofenak (w postaci soli sodowej diklofenaku) jest przedstawicielem niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, który ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.

W opakowaniu znajduje się 5 szt. plastrów leczniczych Itami. W skład 1 plastra leczniczego wchodzi 140 mg soli sodowej diklofenaku.
Każdy plaster leczniczy Itami ma wymiary 10 x 14 cm i nie należy go dzielić na mniejsze fragmenty. Przed zastosowaniem produktu
należy zapoznać się z dołączoną do jego opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, rekomendowane dawkowanie Itami to 1
plaster leczniczy przyklejany na skórę 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Aby prawidłowo używać plastra należy zdjąć jedną z dwóch
folii ochronnych, które się na nim znajdują i następnie nałożyć plaster na leczony obszar ciała, po czym usunąć drugą folię ochronną i
produkt docisnąć tak, aby dobrze przykleił się do skóry. Plaster można ściągać po zwilżeniu wodą. Jeżeli pacjent będzie stosować
plastry lecznicze Itami przez 7 dni i nie zauważy poprawy lub jego dolegliwości staną się silniejsze, powinien skonsultować się z
lekarzem.

W związku ze stosowaniem plastrów leczniczych Itami u niektórych pacjentów występują działania niepożądane. Jeśli się pojawią,
należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjent zauważy u siebie pokrzywkę, opuchliznę na
ciele, osłabienie bądź spadek ciśnienia krwi, ewentualnie problemy z oddychaniem powinien natychmiast udać się do lekarza. Lek może
powodować też inne skutki uboczne. Itami często powoduje zaczerwienienie skóry lub jej swędzenie oraz wysypkę i pieczenie skóry.
Bardzo rzadko może natomiast powodować reakcje nadwrażliwości lub alergiczne. Zauważenie u siebie objawów niepożądanych leku
stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Lek Itami w postaci plastra leczniczego ma też przeciwwskazania. Nie należy stosować go przy uczuleniu na diklofenak bądź pozostałe
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składniki plastra. Przeciwwskazaniem jest też wiek pacjenta – poniżej 16. lat, a oprócz tego 3 ostatnie miesiące ciąży. Lek nie powinien
być stosowany przez osoby uczulone na inne NLPZ oraz przez pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy. Produkt
przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę – nie można stosować go w inny sposób, np. doustnie. Produkt może być
aplikowany wyłącznie na skórę nieuszkodzoną, oczyszczoną i osuszoną.

Skład
1 plaster leczniczy zawiera 140 mg soli sodowej diklofenaku.
Właściwości 
ITAMI - to preparat w postaci białego plastra samoprzylepnego o wymiarach 10x14 cm do stosowania miejscowego, zawierający 140
mg diklofenaku.Diklofenak jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, należącym do grupy tzw. niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo na skórę łagodzi ból i stan zapalny.
Zastosowanie
Miejscowo na skórę w leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń,
nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty),
ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

Przeciwwskazania
Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: plaster należy nakładać na bolące miejsce 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Maksymalnie można
stosować 2 plastry na dobę, nawet jeśli leczony ma być więcej niż jeden obszar chorobowy. W danym czasie leczone może być
wyłącznie jedno bolące miejsce. Nie należy rozcinać plastra na części. Leku nie stosować dłużej niż przez 7 dni. Nie zaleca się
stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Jeśli jest to konieczne, plaster można przymocować za pomocą dzianego bandaża.Nie
stosować podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem.
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (diklofenak) lub na którykolwiek z
pozostałych składników leku oraz na kwas acetylosalicylowy i jego pochodne lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie należy
stosować diklofenaku u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych występowały napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Nie należy stosować leku na obszary skóry, na
których występują zmiany wysiękowe, wypryski, owrzodzenia lub zakażenia skóry, a także jeśli skóra jest uszkodzona. Leku nie wolno
stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

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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