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

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

 

 

Naproxen 10% żel 50 g (hasco-lek)
 

Cena: 10,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu.

Wskazania i działanie

Miejscowo - jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w bólach mięśniowych i bólach stawów, np. w chorobie zwyrodnieniowej
stawów, urazach tkanek miękkich, urazach i stanach pourazowych stawów, ścięgien, pochewek ścięgnistych.

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.
Zmniejsza skupianie się płytek krwi; przenika przez łożysko i do mleka matki.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Niewielką ilość żelu nakładać na bolące miejsca 4-5 razy dziennie, delikatnie wsmarować.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na preparat oraz na inne leki z grupy NLPZ. Dzieci do 4 r.ż. Nie stosować na sączące rany i uszkodzoną skórę. Unikać
kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Ze względu na możliwość wchłonięcia się i ogólnego działania naproksenu należy
zachować ostrożność u chorych z niewydolnością wątroby, nerek, chorobą wrzodową i skazą krwotoczną. Preparat stosować jedynie w
przypadku zdecydowanej konieczności, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego
dziecka.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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