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DIKY 4% płyn na skórę 30ml
 

Cena: 30,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/g

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać płyn na skórę

Producent CYATHUS EXQUIRERE
PHARMAFORSCHUNGS GMBH

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Nazwa: DIKY płyn na skórę 
Opakowanie:  25g
Skład: Substancja czynna leku - diklofenak sodowy 40mg/g.

Inne składniki leku to: glikol propylenowy (E 1520)150 mg, alkohol izopropylowy, NAT 8539: lecytyna sojowa 76% i etanol bezwodny,
sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, disodu edetynian, olejek miętowy, askorbylu palmitynian, woda
oczyszczona, kwas solny 10% i sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH).
Wskazania: Do miejscowego, objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz leczenia stanu zapalnego,
występującego po tępych urazach o znacznym nasileniu w obrębie małych i średnich stawów oraz struktur okołostawowych. 
Przeciwwskazania: Kiedy nie stosować leku DIKY 4%:

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenek sodowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku DIKY
4% .

- Jeśli kiedykolwiek wcześniej u pacjenta wystąpiła - przebiegająca z trudnościami z oddychaniem, wysypką i nieżytem nosa - reakcja
uczuleniowa na aspirynę (kwas acetylosalicylowy) lub którykolwiek inny lek z grupy NLPZ, na przykład ibuprofen.

- W ostatnich trzech miesiącach ciąży – należy zapoznać się z punktem dotyczącym ciąży i karmienia piersią.

- Na skórę piersi u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DIKY 4%?

- Jeżeli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka, problemy z wątrobą lub nerkami, tendencja do
krwawień lub zapalna choroba jelit.

- Jeżeli u pacjenta występowała astma oskrzelowa lub alergie.
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- Nie stosować w okolicach oczu, nosa i ust, narządów płciowych ani na otwarte rany czy zakażoną skórę. Jeżeli aerozol dostanie się do
oczu, należy dokładnie przepłukać je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

- Nigdy nie należy połykać leku DIKY 4%.

- Nie należy opalać się ani korzystać z solarium w trakcie stosowania tego leku.

- Nie należy przykrywać obszaru, na którym zastosowano lek, opatrunkami okluzyjnymi (wodoodpornymi lub nieprzepuszczającymi
powietrza) ani plastrami.

- Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku DIKY 4%:

Jeżeli pacjent stosuje tabletki, kapsułki lub czopki przeciwbólowe zawierające diklofenak sodowy, kwas acetylosalicylowy lub jakikolwiek
inny lek przeciwzapalny, na przykład ibuprofen. Stosowanie innego NLPZ (w tym kwasu acetylosalicylowego lub ibuprofenu)
równocześnie z lekiem DIKY 4% może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, DIKY 4% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy przerwać stosowanie leku DIKY 4% i natychmiast
poinformować o tym swojego lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala uogólniona wysypka skórna i reakcje nadwrażliwości, takie
jak obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy) oraz nadwrażliwość na światło. Częstotliwość występowania tych ciężkich
działań niepożądanych nie jest znana (nie da się jej oszacować na podstawie dostępnych danych). Astma - to ciężkie działanie
niepożądane występuje rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych osób) u pacjentów stosujących miejscowe preparaty NLPZ.

Zaburzenia skóry takie jak reakcje w miejscu zastosowania, wysypka, świąd, zaczerwienienie, pieczenie lub łuszczenie skóry, to
najczęściej zgłaszane działania niepożądane po zastosowaniu miejscowych leków zawierających diklofenak. W razie wystąpienia
jakiejkolwiek wysypki należy przerwać stosowanie leku DIKY 4%.

W badaniach klinicznych pacjenci stosujący lek DIKY 4% zgłaszali świąd jako niezbyt często występujące działanie niepożądane
(występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób).

Jeżeli lek jest stosowany długotrwale (dłużej niż trzy tygodnie) i (lub) na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić układowe działania
niepożądane, takie jak ból i zaburzenia żołądkowe, zgaga i problemy z nerkami.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy
powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Sposób użycia: Zazwyczaj stosowana dawka to 4 do 5 rozpyleń leku DIKY 4% , 3 razy na dobę. Liczba rozpyleń zależy od wielkości
leczonej powierzchni. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 rozpyleń. Maksymalna pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 5
rozpyleń.

Zdjąć wieczko. Odpowiednią ilość leku DIKY 4% rozpylić na bolesne lub obrzęknięte miejsce. Lek DIKY 4% należy delikatnie wmasować w
skórę a następnie umyć ręce, chyba że to ręce są leczone.

Przed założeniem ubrania lub bandaża po zastosowaniu leku, należy przez kilka minut pozostawić leczone miejsce do wyschnięcia.
Należy zachować ostrożność gdyż mokry lek może poplamić ubranie.

Po złagodzeniu objawów (bólu i obrzęku) należy przerwać leczenie. Leku nie należy stosować dłużej niż 7-8 dni bez konsultacji z
lekarzem.
Jeżeli po 3 dniach stosowania leku nie wystąpi poprawa, należy zgłosić się do lekarza. 
Status: Produkt leczniczy
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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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