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Ultrafastin 2,5% żel 50 g
 

Cena: 15,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent TERPOL

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 25 mg soli lizynowej ketoprofenu.

Wskazania i działanie

Bóle pourazowe mięśni i stawów, zapalenie ścięgien.

Niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy profenów - pochodnych kwasów arylopropionowych - o silnym działaniu przeciwzapalnym i
przeciwbólowym. Hamuje enzymy COX-1 i COX-2, syntezę prostaglandyn i uwalnianie enzymów lizosomalnych, wykazuje aktywność
przeciwbradykininową i hamuje migrację makrofagów. Przez zwiększenie przepuszczalności włośniczek i zmniejszenie migracji
makrofagów (np. do błony maziowej, wysięku) wykazuje aktywność w fazie naczyniowej i komórkowej odczynu zapalnego. Podany na
skórę w postaci żelu, dobrze się wchłania, akumulacja układowa leku jest minimalna. Dostępność względna ketoprofenu w postaci żelu
wynosi około 5% w stosunku do postaci doustnej, co pozwala na uzyskanie działania miejscowego bez objawów ogólnego działania
leku. Część wchłonięta ketoprofenu w około 99% wiąże się z białkami osocza, inaktywowana jest w organizmie przez sprzęganie z
kwasem glukuronowym i w niewielkim stopniu przez hydroksylację. Jest wydalany w 65-75% jako glukuronian i w mniej niż 10% w
postaci nie zmienionej z moczem.

Dawkowanie
Zewnętrznie: 3-5 cm pasek żelu nanieść na skórę w bolesnym miejscu i delikatnie wmasować. Po użyciu leku umyć ręce.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ketoprofen i inne leki z grupy NLPZ, alergiczne choroby skóry, choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi,
oparzenia, uszkodzenia skóry; III trymestr ciąży, kobiety karmiące piersią. Nie stosować na sączące zmiany skórne, wypryski. Brak
danych o stosowaniu u dzieci. Zachować ostrożność u chorych z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby lub nerek przy
długotrwałym stosowaniu.
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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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