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Diklofenak LGO żel 0,01 g/g 100g
 

Cena: 6,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

Nazwa: Diklofenak LGO żel
Opakowanie:  100g
Skład:  1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego
substancje pomocnicze: karbomer, makrogol eter cetostearylowy, dietyloamina, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina
ciekła, olejek lawendowy, olejek cytrynowy, kokozylokaprylokapronian, woda oczyszczona.
Działanie:  Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzekowe.
Wskazania:  Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

pourazowych stanów zapalnych ścięgien, wiązadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń),
bólu pleców,
ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty),
ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.
Przeciwwskazania:  nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego
u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy
lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
w III trymestrze ciąży
u dzieci poniżej 12 roku życia
Działania niepożądane:  Działania niepożądane obejmują łagodne i przemijające objawy skórne w miejscu zastosowania. W bardzo
rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Bardzo rzadko: wysypka grudkowata

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
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Często: wypryski, rumień, zapalenie skóry
Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry
Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości na światło
Sposób użycia:  Dorośli i młodzież: należy stosować miejscowo na skórę 3 do 4 razy na dobę, delikatnie wcierając. Ilość zużytego żelu
należy dostosować do rozmiarów bolesnego miejsca. Na przykład ilość 2 g do 4 g żelu (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do
rozmiaru orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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