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Dip Rilif 50mg+30mg/1g żel 100g
 

Cena: 26,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,05g+0,03g)/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent THE MENTHOLATUM COMPANY LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Mentholum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: EGIS

ILOŚĆ: 100 g

 

OPIS:

Dip Rilif jest lekiem o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. 

 

DZIAŁANIE:

Lek zawiera ibuprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest lekiem silnie działającym
przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Zmniejsza stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból I zmniejsza obrzęk. Mentol
działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również miejscowe przekrwienie tkanek. Skojarzone działanie obu składników powoduje
uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.

 

WSKAZANIA:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Stosuje się do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego w bólach reumatycznych, w tym bólach stawów
spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bólach pleców, lumbago (postrzale), bólach mięśniowych, bólach w tkance
włóknistej, ścięgnach i więzadłach, bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł
(skręcenia stawów), kontuzji sportowych.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dip Rilif jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne
miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu. Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej
4-godzinną przerwę w stosowaniu.

 

SKŁAD:

1 g żelu zawiera: substancje czynne: ibuprofen 50 mg, mentol 30 mg oraz substancje pomocnicze: karbomer, glikol propylenowy, etanol
96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku u osób, uczulonych na którykolwiek ze składników leku, u osób z astmą, u których występowały w przeszłości
napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków, na błony śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych, do oczu i na skórę w okolicach oczu,
na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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