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Reparil gel N żel 40 g
 

Cena: 31,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Żele

Producent MADAUS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Reparil Gel N w postaci żelu jest produktem z escyną i kwasem dietyloaminosalicylowym, który działa miejscowo przeciwzapalnie i
przeciwobrzękowo, a oprócz tego zapewnia ochronę naczyniom żylnym.
Na co jest Reparil Gel N? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie wspomagające dolegliwości pourazowych. Lek może być
pomocny przy urazach stawów, stłuczeniach, krwiakach i zgnieceniach, poza tym można go wykorzystać przy zapobieganiu i leczeniu
obrzęków, a także przy zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych. Produkt może być też pomocny przy żylakach kończyn dolnych,
poza tym znajduje zastosowanie w przypadku rwy kulszowej i bywa stosowany przy dyskopatii oraz bólach karku. Składnikami
czynnymi leku są: escyna i kwas dietyloaminosalicylowy. Escyna chroni naczynia krwionośne i redukuje przepuszczalność naczyń
włosowatych, a poza tym ma właściwości przeciwobrzękowe i przeciwwysiękowe. Kwas dietyloaminosalicylowy ma działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne.

W opakowaniu znajduje się 40 g żelu Reparil Gel N. W skład 1 g produktu wchodzi 10 mg escyny oraz 50 mg kwasu
dietyloaminosalicylowego, a także składniki pomocnicze. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zapoznać się z jego ulotką.
Produkt należy stosować zgodnie z zalecanym w ulotce dawkowaniem lub według wskazań lekarza. Jeśli nie zostanie wskazane inaczej,
zaleca się aplikację leku 1–3 razy na dobę przez czas niezbędny do ustąpienia objawów, czyli zazwyczaj przez 1–2 tygodnie. Należy
aplikować na skórę cienką warstwę żelu, a następnie delikatnie go rozprowadzić i wmasować w ciało.

Reparil Gel N może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż nie u każdego będą one zauważalne. W bardzo
rzadkich przypadkach lek powoduje w miejscu aplikacji reakcje nadwrażliwości. Można do nich zaliczyć takie objawy jak zaczerwienienie
skóry i jej wysychanie, poza tym może wystąpić miejscowa wysypka lub rumień, a w niektórych przypadkach również zapalenie skóry
bądź pokrzywka, poza tym nie jest wykluczone złuszczanie się skóry. W przypadku zastosowania leku na duże partie ciała mogą pojawić
się ogólne skutki uboczne Reparil Gel N, w tym ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, a także objawy wpływu leku na układ pokarmowy,
wątrobę czy nerki. Zaobserwowanie u siebie działań niepożądanych leku, w tym tych nieopisanych w ulotce, stanowi wskazanie do
konsultacji z lekarzem.

Nie każdy powinien stosować lek Reparil Gel N, ponieważ posiada on też przeciwwskazania. Nie powinni korzystać z niego pacjenci
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uczuleni na salicylany lub escynę, poza tym nie należy go stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z pozostałych
składników leku. Wyrób nie powinien być aplikowany na otwarte rany. Nie należy korzystać z niego w pierwszym trymestrze ciąży i w
czasie karmienia piersią, poza tym nie jest wskazany do stosowania w przypadku pacjentów z przewlekłą chorobą nerek lub
niewydolnością tych narządów. Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania na błony śluzowe i należy unikać jego kontaktu z oczami.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 10 mg escyny i 50 mg kwasu dietyloaminosalicylowego.

Wskazania i działanie

Zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych (stłuczenia, skręcenia, ortopedia), zaburzenia
krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylaki kończyn dolnych, bóle kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów
rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa (dyskopatie, bóle karku), rwa kulszowa.

Preparat o miejscowym działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne. Zawiera mieszaninę saponin z
nasion kasztanowca. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk
limfy, wzmaga ukrwienie, zapobiega zastojowi krwi w żylakach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i
chroni przed ich powstawaniem. Łagodzi bóle, usuwa obrzęki pooperacyjne.

Dawkowanie
Zewnętrznie: cienką warstwę żelu wcierać w miejsca chore, 3-5 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe, obszary skóry poddane napromienieniu, oraz u chorych z przewlekłymi schorzeniami
nerek, I trymestr ciąży.

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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