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Naproxen Emo żel 100g
 

Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent EMO-FARM SP.Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Nazwa: Naproxen EMO żel 10%  
Opakowanie: 100 g 
Skład: Substancja czynna: Naproksen (Naproxenum) 100 mg/g.
Substancje pomocnicze: chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, etylu p-hydroksybenzoesan, woda oczyszczona, karbomer, sodu
wodorotlenek.
Wskazania: Leczenie miejscowe:
- bóle mięśniowo-stawowe,
- choroba zwyrodnieniowa stawów.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną – naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
leczniczego, salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy).
Nie stosować u dzieci do lat 3.
Działanie:  Naproxen jest preparatem do użytku zewnętrznego w formie żelu, barwy białej, o zapachu mentolu. W skład preparatu
wchodzi substancja czynna - naproksen - należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Preparat w postaci żelu dobrze
się wchłania, a substancja czynna przenika przez skórę do miejsca objętego schorzeniem, działając przeciwbólowo i przeciwzapalnie. W
rezultacie następuje zmniejszenie bólu i obrzęku oraz powrót sprawności ruchowej. Preparat wywołuje na skórze przyjemne uczucie
chłodu i nie brudzi odzieży.
Sposób użycia: NAPROXEN EMO należy stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Dawka zależy
od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej zaleca się jednokrotnie użyć pasek żelu o długości około 4 cm, rozprowadzić w miejscu
bólu i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Leku nie należy
przykrywać opatrunkami takimi jak bandaże czy plastry.
Dawkowanie u dzieci: Naproxen EMO nie jest stosowany u dzieci poniżej 3 lat.
Działania niepożądane:  Mogą wystąpić miejscowe raekcje skórne (nadwrażliwość, uczulenie). Przy intensywnym stosowaniu lub
nadużywaniu (stosowanie na duże powierzchnie, stosowanie przewlekle lub zbyt często) może powodować objawy ogólnego działania
naproksenu.
Status:  Lek OTC
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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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