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Olfen Max żel 20 mg/g 100 g
 

Cena: 25,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Olfen Max w postaci żelu z diklofenakiem sodowym jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego bólu, obrzęku i
stanów zapalnych u pacjentów dorosłych i młodzieży od 14. roku życia. Jego składnikiem czynnym jest NLPZ, a swoje działanie
wykazuje miejscowo – po wtarciu w skórę obolałego obszaru ciała.

Na co jest Olfen Max? Wskazaniem do stosowania produktu są urazy tkanek miękkich, ścięgien, mięśni, więzadeł i stawów, a także
stany pourazowe. Lek może być pomocny przy objawowym leczeniu miejscowym skręceń, stłuczeń i zwichnięć, w tym też urazów
sportowych. Zastosować można go też w przypadku dolegliwości bólowych pleców będących efektem urazów sportowych. Dodatkowo,
po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lek Olfen Max w postaci żelu można wykorzystać do leczenia miejscowego reumatyzmu
tkanek miękkich i miejscowych postaci reumatyzmu zwyrodnianego.

W opakowaniu znajduje się 100 g żelu Olfen Max. W skład 1 g żelu wchodzi 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada
dawce 20 mg diklofenaku sodowego. Recepturę leku uzupełniają składniki pomocnicze. Produkt powinien być stosowany po uprzednim
zapoznaniu się z jego ulotką i zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi bądź zaleceniami lekarza. Lek powinno się aplikować na skórę w
częstotliwości 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Ilość żelu należy dostosować do powierzchni aplikacji – jednorazowo stosuje się
zwykle 2–4 g żelu. Maksymalna dawka dobowa żelu Olfen Max to natomiast 8 g. Po aplikacji cienkiej warstwy żelu na skórę należy go
lekko wmasować, a następnie umyć ręce (jeśli to nie one są leczonym miejscem).

Żel Olfen Max może wykazywać u części pacjentów działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią. Niektóre skutki uboczne
(rzadkie i bardzo rzadkie) mogą być ciężkie – ich wystąpienie wymaga odstawienia leku i kontaktu z lekarzem. To między innymi obrzęki,
wysypka skórna z pęcherzykami lub pokrzywka, a także spłycony, świszczący oddech i wrażenie ucisku w klatce piersiowej. Jeśli chodzi
o inne działania niepożądane leku, częstym skutkiem ubocznym Olfen Max jest zapalenie skóry (również kontaktowe), jej świąd lub
wysypka, a dodatkowo zaczerwienienie i egzema. Niezbyt często lek powoduje też odwodnienie lub łuszczenie się skóry, a oprócz tego
obrzęki. Bardzo rzadkie skutki uboczne leku obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe i grudkowatą wysypkę, a także nadwrażliwość na
światło i reakcje nadwrażliwości. Z nieznaną częstotliwością lek przyczynia się też do suchości skóry i uczucia pieczenia w miejscu
aplikacji żelu.
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Przeciwwskazaniem Olfen Max jest nadwrażliwość na diklofenak bądź substancje pomocnicze wchodzące w skład żelu. Produkt nie
powinien być też stosowany przez osoby, które miały w przeszłości po NLPZ pokrzywkę, problemy z oddychaniem lub obrzęki. Leku nie
należy też stosować w ostatnim trymestrze ciąży i aplikować pacjentom w wieku poniżej 14 lat. Przeciwwskazaniem jest też aplikacja na
skórę z egzemą, stany zapalne, rany i infekcje skórne, a także na błony śluzowe.

Skład

Substancją czynną jest diklofenak.
1 g zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego.

Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy (E 1520), kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, karbomer,
makrogolu eter cetostearylowy, dietyloamina, kwas oleinowy, butylohydroksytoluen (E 321), substancja zapachowa (zawierająca
cytronelol, geraniol, alkohol benzylowy, linalol, limonen, cytral, farnezol, kumarynę i eugenol), woda oczyszczona

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.
 

Galeria
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