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Olfen Patch x 5 plastrów
 

Cena: 39,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,14 g

Opakowanie 5 plastrów (torebka)

Postać plast.leczn.

Producent MEPHA LDA

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Miejscowe objawowe leczenie bólu spowodowanego nagłym nadwyrężeniem, zwichnięciem lub stłuczeniem w obrębie kończyn na
skutek urazów, np. kontuzji sportowych.

Skład: 
1 plaster leczniczy zawiera 140 mg dikiofenaku sodowego.

Działanie: 
Diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, który hamuje syntezę prostaglandyn. Łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i
gorączkę wywołaną stanem zapalnym. Wchłanianie do bolącego miejsca może być różne i zależy od rodzaju i zakresu urazu oraz
miejsca podania preparatu.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na diklofenak lub pozostałe składniki preparatu (np. glikol propylenowy, butylohydroksytoluen). Nadwrażliwość na inne
leki przeciwbólowe i przeciwreumatyczne (NLPZ, kwas acetylosalicylowy). U pacjentów u których występowały napady astmy, pokrzywki
lub ostry nieżyt nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego bądź innego niesteroidowego leku przeciwzapalnego w wywiadzie.
Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Otwarte rany, oparzenia, infekcje skórne lub wypryski. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności: 
Stosować z ostrożnością w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca lub wątroby, a także u pacjentów z chorobą
wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, zapaleniem jelit lub skazą krwotoczną. Pacjenci w podeszłym wieku powinni
stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne ze szczególną ostrożnością. Nie należy stosować plastra leczniczego w okolicach oczu lub
błon śluzowych. Nie należy dopuszczać do kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. U pacjentów z astmą oskrzelową czynną lub w
wywiadzie lub alergią może wystąpić skurcz oskrzeli. Dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło należy unikać
wystawiania leczonego miejsca na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź korzystania z solarium przez jeden dzień po
usunięciu plastra. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących
bezpieczeństwa i skuteczności leku. Preparat zawiera polipropylen, który może spowodować podrażnienie skóry i butylohydroksytoluen,
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który może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ciąża i laktacja: 
Preparat może być stosowany w I i II trymestrze ciąży tylko po rozważeniu, czy potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają
ryzyko. Stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane w III trymestrze ciąży (u płodu może wywołać przedwczesne zamknięcie
przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne, a u matki zahamować czynność skurczową macicy). W przypadku krótkiego stosowania nie
jest konieczne przerywanie karmienia piersią, jako że nie zaobserwowano działań niepożądanych u dziecka. Preparat nie powinien być
przyklejany w okolicach piersi.

Efekty uboczne:
Często: miejscowe reakcje skórne (zaczerwienienie, pieczenie, świąd, obrzęk, wysypka, wypryski, łuszczenie się skóry). Niezbyt często:
ogólne reakcje uczuleniowe lub miejscowe reakcje alergiczne (kontaktowe zapalenie skóry). Występowały pojedyncze przypadki
uogólnionej wysypki skórnej, reakcji uczuleniowych, takich jak obrzęk, oraz reakcji anafilaktycznych, nadwrażliwości na światło.

Dawkowanie: 
Do stosowania na skórę. U osób dorosłych pojedynczy plaster należy naklejać na bolące miejsce 2 razy na dobę, rano i wieczorem.
Można zastosować nie więcej niż 2 plastry lecznicze na dobę, nawet jeżeli urazy występują w kilku miejscach. Nie należy stosować
plastrów na więcej niż jedno bolące miejsce jednocześnie. Nie należy rozdzielać plastra na części. Nie należy stosować dłużej niż przez 7
dni.

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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