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Olfen patch plaster leczniczy x 2 szt
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Plastry

Producent MEPHA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Olfen Patch to plaster leczniczy z diklofenakiem sodowym, który jest produktem działającym przeciwbólowo. Produkt jest
przeznaczony dla pacjentów dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Stosuje się go np. w przypadku kontuzji sportowych.

Na co jest Olfen Patch? Wskazaniem do stosowania plastrów leczniczych jest krótkotrwała terapia bólu będącego efektem
nadwyrężenia, stłuczenia lub zwichnięcia nóg i rąk. Składnikiem czynnym leku jest diklofenak sodowy, który należy do niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) i ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. W opakowaniu znajdują się 2 plastry lecznicze Olfen
Patch. W skład 1 plastra wchodzi 140 mg diklofenaku sodowego oraz składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami
zawartymi w jego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Zazwyczaj zaleca się przyklejanie plastra Olfen Patch na bolące obszary ciała w częstotliwości 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Nie
powinno się stosować więcej niż dwóch plastrów leczniczych na dobę, nawet jeśli pacjent ma więcej niż jedno obolałe miejsce na ciele –
plaster może być stosowany jedynie na jedno miejsce ciała na raz.

Jeśli jest taka potrzeba, produkt może być stosowany pod bandaż dziany, ale nie można stosować go pod opatrunki okluzyjne. Plastra
nie powinno się dzielić na części i nosić podczas kąpieli. Jednocześnie nie powinno się stosować innych leków (miejscowych i ogólnych)
z diklofenakiem bądź innymi NLPZ. Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałej terapii – nie powinno się go stosować dłużej niż 3 dni
bez konsultacji z lekarzem. Po usunięciu plastra należy unikać ekspozycji leczonego obszaru ciała na słońce i wizyt w solarium.

Lek Olfen Patch to plastry lecznicze, które mogą wywoływać u części pacjentów działania niepożądane. Bezwzględnie należy przestać
stosować plastry i skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy takie jak obrzęki, pokrzywka, trudności w oddychaniu, spadek
ciśnienia tętniczego czy uczucie słabości. Pozostałe skutki uboczne Olfen Patch opisano w ulotce.

Lek powoduje często miejscowe reakcje skórne różnego typu, a niezbyt często także reakcje uczuleniowe, uogólnioną wsypkę skórną,
nadwrażliwość na światło, obrzęki skóry i błon śluzowych, a oprócz tego reakcje anafilaktyczne. Lek rzadko prowadzi do suchości skóry i
pojawienia się pęcherzy, a bardzo rzadko powoduje wysypki krostkowe lub z owrzodzeniami, wypryski lub napad astmy.
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Plastry lecznicze Olfen Patch również posiadają przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z nich korzystać.
Produkt nie jest przeznaczony dla osób uczulonych na diklofenak sodowy bądź mających nadwrażliwość na pozostałe składniki
plastrów. Olfen Patch nie powinno się stosować przy nadwrażliwości na inne NLPZ lub w przypadku wcześniejszego napadu astmy
bądź obrzęku po NLPZ. Leku nie powinni używać pacjenci z chorobą wrzodową oraz pacjentki w 3 trymestrze ciąży. Plastry nie są też
przeznaczone do aplikacji na otwarte uszkodzenia skóry i rany, ponadto nie zaleca się ich aplikacji na egzemę lub infekcje skórne.

Skład
1 plaster leczniczy zawiera 140 mg dikiofenaku sodowego.

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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