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Opokan Actigel 100 mg/g żel 50 g
 

Cena: 9,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Opokan Actigel 100 mg/g żel to preparat z naproksenem, który posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Lek można
stosować u pacjentów dorosłych, a także u młodzieży oraz dzieci od 3. roku życia. Na co jest Opokan Actigel 100 mg/g żel?
Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe mięśni oraz bóle stawów różnego pochodzenia. Lek można stosować między
innymi w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku urazów tkanek miękkich. Preparat
można stosować również w przypadku urazów oraz stanów pourazowych obejmujących stawy, pochewki ścięgniste i ścięgna. Z leku
można korzystać przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa, a także przy reumatoidalnym zapaleniu stawów.

W opakowaniu znajduje się 50 g żelu Opokan Actigel 100 mg/g. W skład 1 g żelu wchodzi 100 mg naproksenu w postaci naproksenu
sodowego, a także składniki pomocnicze. Zanim pacjent skorzysta z leku, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Żel Opokan Actigel 100 mg/g żel należy stosować według wskazań lekarza lub zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.
Żel przeznaczony jest wyłącznie do miejscowego stosowania zewnętrznego. Zalecane dawkowanie Opokan Actigel 100 mg/g żel to
aplikacja niewielkiej ilości żelu (do 5 cm wyciśniętego paska żelu) na obolałe obszary ciała w częstotliwości 4-5 razy na dobę. Zaleca się
aplikację żelu na wcześniej oczyszczoną i osuszoną skórę, a następnie jego lekkie wsmarowywanie w skórę. Po zastosowaniu leku
należy dokładnie umyć ręce. Jeśli pacjent będzie stosować Opokan Actigel 100 mg/g żel przez tydzień i nie zauważy poprawy lub jego
dolegliwości nasilą się, powinien skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów stosujących lek Opokan Actigel 100 mg/g żel mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie muszą się one pojawić u
każdego. W przypadku stosowania leku na duże powierzchnie skóry bardzo rzadko u pacjentów pojawia się wysypka lub świąd, a oprócz
tego zaczerwienienie skóry lub jej pieczenie. Możliwe jest również wystąpienie ciężkich reakcji uczuleniowych. Dodatkowo Opokan
Actigel 100 mg/g żel może przyczynić się do wzrostu wrażliwości skóry na światło słoneczne. W przypadku długotrwałego stosowania
żelu na duże powierzchnie skóry u pacjentów mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit, a także bóle i zawroty głowy. Możliwe skutki
uboczne Opokan Actigel 100 mg/g żel obejmują również bezsenność i osłabienie koncentracji, poza tym lek może powodować
żółtaczkę i zaburzenia czynności nerek, a oprócz tego może przyczyniać się do zaburzeń widzenia oraz szumów usznych, a także do
nasilenia choroby wrzodowej żołądka.
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Lek Opokan Actigel 100 mg/g żel posiada przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni go stosować. Żelu nie należy używać,
jeśli pacjent jest nadwrażliwy na chociaż jeden z jego składników. Nie należy również leku stosować w przypadku dzieci w wieku poniżej
3 lat, poza tym przeciwwskazaniem jest trzeci trymestr ciąży. Lek Opokan Actigel 100 mg/g żel nie powinien być stosowany również
przez osoby uczulone na NLPZ oraz salicylany, poza tym nie należy z niego korzystać, jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę.

Opis
100 mg/g, żel, Naproxenum

Wskazania: Bóle pourazowe mięśni i stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia), bóle kręgosłupa, bóle w chorobie zwyrodnieniowej
stawów i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Leczenie bólu:

pourazowego mięśni i stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia), kręgosłupa
w chorobie zwyrodnieniowej stawów
w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Produkt leczniczy wydawany bez recepty - OTC.

Cechy

naproxen substancja czynna
DMSO substancja pomocnicza

Składniki
1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (w postaci naproksenu sodowego) oraz substancje pomocnicze: dimetylosulfotlenek (DMSO),
etanol 96%, glikol propylenowy, hydroksypropylocelulozę, wodę oczyszczoną

Stosowanie
Dawkowanie: Niewielką ilość żelu (około 5 cm wyciśniętego paska) należy nakładać na bolące miejsca 4 do 5 razy na dobę, delikatnie
wcierając aż do całkowitego wchłonięcia żelu. Żel należy nakładać na oczyszczoną suchą skórę. Leku nie należy stosować dłużej niż 7
dni bez porozumienia z lekarzem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w szczelnie zamkniętych tubach.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

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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