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Naproxen 10% żel 100 g Emo
 

Cena: 18,72 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/1g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent EMO-FARM SP.Z O.O.

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Naproksen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo przez wpływ na układ enzymatyczny cyklooksygenazy,
hamowanie biosyntezy i transportu prostaglandyn, hamowanie aktywności lizosomów i stabilizację błon lizosomalnych. Po podaniu w
postaci żelu na skórę wykazuje działanie miejscowe. Część leku wchłania się przez skórę. Zawarty w preparacie mentol wywołuje na
skórze uczucie chłodu, zmniejsza wrażliwość skórnych zakończeń czuciowych, wykazuje słabe działanie odkażające i rozszerzające
miejscowo naczynia krwionośne. Nipagina A wykazuje działanie odkażające. Obecny w składzie żelu wodzian chloralu stosowany na
skórę działa drażniąco miejscowo przez co powoduje korzystne odruchowe rozszerzenie skórnych naczyń krwionośnych.

Skład: 
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu oraz 2 mg wodzianu chloralu, 1,3 mg mentolu.

Wskazania: 
Miejscowo - jako lek przeciwbólowy w bólach mięśni i stawów, urazach i zwichnięciach. Żel 1,2% stosuje się także w rehabilitacji w
zabiegach jonoforezy spod katody i fonoforezy.

Dawkowanie: 
Bolące miejsca smarować niewielką ilością żelu ( 2-6 razy dziennie preparat 10,0%).

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na naproksen oraz na inne leki z grupy NLPZ. Ze względu na możliwość wchłonięcia się i ogólnego działania naproksenu
należy zachować ostrożność u chorych z upośledzeniem czynności wątroby, niewydolnością krążenia, chorobą wrzodową żołądka i/lub
dwunastnicy, skazą krwotoczną. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 3 r.ż. Nie stosować na sączące
rany i uszkodzoną skórę. Unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi.

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.
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