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Olfen żel 100 g (tuba)
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent MEPHA LDA

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

Do stosowania jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w chorobach reumatoidalnych, chorobach zwyrodnieniowych stawów, bólach
korzeniowych, zapaleniach nerwów i nerwobólach, stanach pourazowych (zapalenie, obrzęk po skręceniach, przeciążeniach,
stłuczeniach)
• Leczenie umiejscowionych zmian gośćcowych (zapalenie kaletki maziowej, zespół bolesnego barku, zapalenie pochewek ścięgnistych,
zapalenie okołostawowe)
• Może być stosowany w połączeniu z leczeniem ogólnym diklofenakiem
• Możliwość stosowania leku w jontoforezie.

Skład: 
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku.

Działanie:
Niesteroidowy lek przeciwzapalny (pochodna kwasu aminofenylooctowego) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i
przeciwgorączkowym. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej (hamowanie
syntezy eikozanoidów, zmniejszanie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach). Zastosowany zewnętrznie (na skórę) -
łagodzi ból, zmniejsza obrzęk, zmniejsza odczyn zapalny. Forma żelowa leku ułatwia wchłanianie, przy intensywnym stosowaniu lub
nadużywaniu należy brać pod uwagę ogólne działanie leku.

Dawkowanie:
Dorośli: skórę nad bolącym miejscem pokryć cienką warstwą żelu i delikatnie wetrzeć; w zależności od rozległości na jaką żel jest
stosowany zaleca się jednorazowe użycie 0,5-3 ml żelu. Zabieg powtarzać 3-4 razy dziennie. Do stosowania zewnętrznego.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na diklofenak lub pozostałe składniki preparatu (zwłaszcza glikol propylenowy). Nie stosować na uszkodzoną skórę lub
rany. Ze względu na trudną do kontroli ilość wchłoniętego systemowo diklofenaku należy zachować ostrożność u chorych z czynną
chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, ciężkim upośledzeniem czynności wątroby lub nerek, zaburzeniami elektrolitowymi,
obrzękami, niewydolnością krążenia, astmą, nadwrażliwością na: kwas acetylosalicylowy, aminofenazon, fenylbutazon. Nie stosować w
ciąży i okresie karmienia piersią. Unikać kontaktu żelu z błonami śluzowymi i oczami.
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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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