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Dolgit 5% krem 100g
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać krem

Producent DOLORGIET PHARMACEUTICALS

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ZDROVIT

ILOŚĆ: 100 g

 

OPIS:

Dolgit 5% krem to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny.

 

DZIAŁANIE:

Niesteroidowy lek przeciwzapalny. Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jego działanie jest uwarunkowane hamowaniem
syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance. W krótkim czasie po zastosowaniu dochodzi do złagodzenia bólu, zmniejszenia
obrzęku i poprawy ruchomości kończyn.

 

WSKAZANIA:

Dolgit jest wskazany do miejscowego leczenia reumatyzmu mięśniowego, chorób zwyrodnieniowych i zapalnych stawów i kręgosłupa,
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stanów zapalnych tkanek miękkich stawów, np. kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebki stawowej), w
sztywności barku, bólach krzyża, w następstwie zranień i urazów, np. zmiażdżeń, wylewów, zwichnięć, nadwyrężeń mięśni.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zazwyczaj stosuje się na skórę pasek kremu o długości 4-10 cm i wciera 3-4 razy na dobę. W razie konieczności można lek stosować
częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny.

 

SKŁAD:

Krem zawiera: substancję czynną: 100 g kremu zawiera 5 g ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów
tłuszczowych o średniej długości łańcucha, monostearynian glicerolu, monostearynian makrogolo-30-glicerolu, monostearynian
makrogolo-100-glicerolu, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan sodowy metylu, guma ksantan, olejek lawendowy, olejek
pomarańczowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w nadwrażliwości na ibuprofen oraz inne składniki preparatu (glikol propylenowy, środki konserwujące) lub na kwas
acetylosalicylowy. 

Preparatu Dolgit nie należy stosować na błony śluzowe oraz otwarte rany.

Krem nie jest przeznaczony do leczenia dzieci poniżej 14 lat. 

Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży.

Chronić oczy przed preparatem. 

Należy unikać nadmiernego słonecznego promieniowania. 

Ciąża: nie poleca się stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży i u karmiących kobiet.

 

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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