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Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g
 

Cena: 18,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g w postaci żelu z diklofenakiem sodowym jest preparatem o działaniu przeciwbólowym,
przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych i młodzież od 14. roku życia.

Na co jest Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g? Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowe leczenie pourazowych stanów
zapalnych stawów, ścięgien, mięśni i więzadeł. Lek można również stosować przy dolegliwościach bólowych pleców, poza tym znajduje
zastosowanie w przypadku ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich. Można go stosować przy łokciu tenisisty i zapaleniach
okołostawowych, poza tym bywa pomocny przy zapaleniu ścięgien czy torebki stawowej. Osoby pełnoletnie mogą również aplikować lek
przy chorobie zwyrodnieniowej stawów (w postaciach ograniczonych i łagodnych tej choroby). Substancja czynna leku Olfen Hydrożel
żel 10 mg/g 100 g – diklofenak sodowy, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i działa miejscowo
przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Lek ma również działanie przeciwobrzękowe, poza tym po aplikacji na skórę działa chłodząco i kojąco,
co jest zasługą jego wodno-alkoholowej bazy.
W opakowaniu znajduje się 100 g żelu Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g. W skład 1 g żelu wchodzi
10 mg diklofenaku sodowego i substancje pomocnicze. Pacjent powinien zapoznać się z treścią dołączonej do opakowania ulotki, zanim
zaaplikuje  lek Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g. Zalecane dawkowanie leku Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g to nałożenie na skórę
cienkiej warstwy żelu
3–4 razy na dobę. Jednorazowa ilość wykorzystanego żelu powinna być dostosowana do wielkości leczonego obszaru. Zazwyczaj
zaleca się wykorzystanie jednorazowo 2–4 g żelu, co pozwoli na aplikację na obszar 400–800 cm2 ciała. Po każdej aplikacji żelu należy
dokładnie umyć ręce, chyba że to właśnie one są leczone przez pacjenta. Czas trwania terapii jest zależny od jej wskazania – podano go
w ulotce.
U niektórych pacjentów stosujących lek Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g mogą pojawić się działania niepożądane. Lek często
powoduje wysypkę skórną, poza tym może przyczyniać się do pojawienia się zaczerwienienia skóry, jej świądu lub pieczenia. Bardzo
rzadko lek powoduje wzrost wrażliwości skóry na działanie światła słonecznego. Pozostałe możliwe skutki uboczne Olfen Hydrożel żel
10 mg/g 100 g i częstotliwość ich występowania podano w ulotce dołączonej do opakowania.
Nie wszyscy powinni stosować lek Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g, ponieważ ma przeciwwskazania. Preparat nie powinien być
stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej
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14. lat. Nie powinno się stosować leku także, jeśli pacjent jest uczulony na diklofenak lub choć jedną z substancji pomocniczych żelu. 
Przeciwwskazanie leku Olfen Hydrożel żel 10 mg/g 100 g stanowi też trzeci trymestr ciąży. Preparat nie powinien być również
stosowany przez osoby, które miały w przeszłości objawy reakcji alergicznej na leki z kwasem acetylosalicylowym, ibuprofenem lub
innymi NLPZ.

Opis
Diclofenacum natricum 10 mg/g, żel
Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym

Wskazania:
Lek stosowany jest w miejscowym leczeniu:
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów
ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich

Dorośli (powyżej 18 lat):

ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 g żelu zawiera: 10 mg diklofenaku sodowego, Substancje pomocnicze: adypianian izopropylu, kwas mlekowy, alkohol izopropylowy,
sodu pirosiarczyn, hydroksypropyloceluloza, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania na skórę.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Sposób użycia: Nanieść cienką warstwę żelu na bolące miejsce, delikatnie rozsmarować, nie wcierać. Stosować 3 do 4 razy na dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Teva B.V.

Zawartość opakowania
100

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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