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Itami (Diclodermex) plaster leczniczy 0,14g 10p
 

Cena: 80,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,14 g

Opakowanie 10 plast.

Postać plast.leczn.

Producent FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

ILOŚĆ:  10 sztuk

 

OPIS:

Itami to preparat w postaci białego plastra samoprzylepnego zawierającego 140 mg diklofenaku. Do stosowania miejscowego.

 

DZIAŁANIE:

Diklofenak jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, należącym do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Stosowany miejscowo na skórę łagodzi ból i stan zapalny.

 

WSKAZANIA:

Miejscowo na skórę w leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń,
nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty),
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ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: plaster należy nakładać na bolące miejsce 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Maksymalnie można
stosować 2 plastry na dobę, nawet jeśli leczony ma być więcej niż jeden obszar chorobowy. Do stosowania wyłącznie na skórę; nie
stosować podczas kąpieli; plastra nie należy dzielić.

 

SKŁAD:

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego oraz substancje pomocnicze.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL; u
pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u pacjentów, u których
podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa; u pacjentów z
czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe
zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany; ostatni trymestr ciąży. 

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

 

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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