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Naproxen 10% żel 100 g emo
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent EMO-FARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Naproxen 10% 100 g Emo w postaci żelu jest produktem na bazie naproksenu oraz wodzianu chloralu i mentolu, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci powyżej 3. roku życia. Na co jest Naproxen 10% żel 100 g Emo? Wskazaniem
do stosowania leku są dolegliwości bólowe pojawiające się w związku z urazami i zwichnięciami, a także bóle mięśniowe i stawowe.
Składnikiem czynnym leku jest naproksen, czyli niesteroidowy lek przeciwzapalny, który ma miejscowe właściwości przeciwbólowe i
przeciwzapalne. Lek redukuje ból i obrzęk, a oprócz tego przyczynia się do powrotu sprawności ruchowej. Dzięki zawartości mentolu lek
po aplikacji wywołuje dodatkowo przyjemne uczucie chłodu na skórze.

W opakowaniu znajduje się 100 g Naproxen 10% żel 100 g Emo. W skład 1 g żelu wchodzi 100 mg naproksenu i 2 mg wodzianu
chloralu, a oprócz tego 1,3 mg mentolu. Lek Naproxen 10% żel 100 g Emo można stosować wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu
się z ulotką dołączoną do jego opakowania. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz wskaże
inaczej. Rekomendowane dawkowanie Naproxen 10% żel 100 g Emo to aplikacja niewielkiej ilości żelu na bolące obszary ciała w
częstotliwości 2–6 razy dziennie. W czasie stosowania leku Naproxen 10% żel 100 g Emo należy unikać jego kontaktu z oczami i
błonami śluzowymi. Podczas leczenia oraz do 2 tygodni po jego zakończeniu zaleca się też unikanie bezpośredniego działania światła
słonecznego.

Lek Naproxen 10% żel 100 g Emo może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one się
pojawiają. Na ogół lek jest dobrze tolerowany, jednak rzadko powoduje podrażnienie skóry, w tym wysypkę lub rumień. Z częstością
nieznaną natomiast produkt powoduje ból głowy i nadwrażliwość, a także senność i nudności, czy też biegunkę. Lek może też przyczynić
się do świądu lub nadwrażliwości na światło, poza tym jego skutkiem ubocznym jest też wysypka pęcherzykowata, a oprócz tego
uogólniona reakcja alergiczna skóry. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek działań niepożądanych leku stanowi wskazanie do
konsultacji z lekarzem. Długotrwałe stosowanie leku na duże powierzchnie skóry może prowadzić do wystąpienia ogólnoustrojowych
objawów niepożądanych.

Lek Naproxen 10% żel 100 g Emo ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien z niego korzystać, nawet mając ku
temu wskazania. Żel jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości pacjenta na jego składniki czynne, a także w przypadku
nadwrażliwości na inne leki należące do NLPZ. Lek nie powinien być stosowany w przypadku pacjentów poniżej 3. roku życia, poza tym

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/naproxen-10-zel-100-g-emo.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

nie należy z niego korzystać w ciąży i w czasie karmienia piersią. Przeciwwskazaniem do stosowania Naproxen 10% żel 100 g Emo jest
też uszkodzona skóra, czy też sączące się rany w miejscu, gdzie chcemy zastosować lek. Zaleca się również ostrożne stosowanie żelu u
pacjentów z niewydolnością krążenia, upośledzeniem czynności wątroby, czy też ze skazą krwotoczną bądź chorobą wrzodową.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu oraz 2 mg wodzianu chloralu, 1,3 mg mentolu.

Wskazania i działanie

Miejscowo - jako lek przeciwbólowy w bólach mięśni i stawów, urazach i zwichnięciach. Żel 1,2% stosuje się także w rehabilitacji
w zabiegach jonoforezy spod katody i fonoforezy.

Naproksen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo przez wpływ na układ enzymatyczny cyklooksygenazy,
hamowanie biosyntezy i transportu prostaglandyn, hamowanie aktywności lizosomów i stabilizację błon lizosomalnych. Wpływa
hamująco na interleukinę-1, normalizuje wytwarzanie glikoaminoglikanu, niszczy wolne rodniki. Po podaniu w postaci żelu na skórę
wykazuje działanie miejscowe. Część leku wchłania się przez skórę. Wchłonięty - w 100% wiąże się z białkami osocza, ponad 90% leku
wydalane jest z moczem głównie w postaci glukuronianu (około 60%) i nie zmienionej (około 10%), pozostała część jako metabolity. T0,5
wynosi około 14-24 h. Zmniejsza skupianie się płytek krwi; przenika przez łożysko i do mleka matki. Zawarty w preparacie mentol
wywołuje na skórze uczucie chłodu, zmniejsza wrażliwość skórnych zakończeń czuciowych, wykazuje słabe działanie odkażające i
rozszerzające miejscowo naczynia krwionośne. Nipagina A wykazuje działanie odkażające. Obecny w składzie żelu wodzian chloralu
stosowany na skórę działa drażniąco miejscowo przez co powoduje korzystne odruchowe rozszerzenie skórnych naczyń krwionośnych.

Dawkowanie
Bolące miejsca smarować niewielką ilością żelu ( 2-6 razy dziennie preparat 10,0%).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na naproksen oraz na inne leki z grupy NLPZ. Ze względu na możliwość wchłonięcia się i ogólnego działania naproksenu
należy zachować ostrożność u chorych z upośledzeniem czynności wątroby, niewydolnością krążenia, chorobą wrzodową żołądka i/lub
dwunastnicy, skazą krwotoczną. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 3 r.ż. Nie stosować na sączące
rany i uszkodzoną skórę. Unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi.

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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