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Olfen 10mg/1g żel 50g
 

Cena: 14,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent MEPHA LDA

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: MEPHA

ILOŚĆ:  50 g

 

Niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) o silnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym w formie żelu

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Olfen hydrożel jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę. Substancja czynna leku -

diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze

względu na wodno-alkoholowe podłoże Olfen hydrożel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

 

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.
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WSKAZANIA:

Bóle pochodzenia reumatycznego: stawów, mięśni, ścięgien, bóle pourazowe wskutek: stłuczeń, naderwań, zwichnięć.

 

DAWKOWANIE:

Nanieść niewielką warstwę żelu na bolące miejsce, delikatnie rozsmarować, nie wcierać. Stosować 3 do 4 razy na dobę, delikatnie
wcierając.

 

SKŁAD:

1 g żelu: sól sodowa diklofenaku 10 mg, adypinian izopropylu, kwas mlekowy, izopropanol, wodorosiarczyn sodowy,
hydroksypropyloceluloza, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

 Przed rozpoczęciem stosowania leku Olfen hydrożel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 Jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski. Należy zaprzestać stosowania leku,

jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna.

 Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry przez długi okres czasu, jeśli nie

zostało to zlecone przez lekarza

 Lek Olfen hydrożel jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w jamie

ustnej. Po użyciu należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie

się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 Jednoczesne bandażowanie zwykle stosowane w przypadku skręceń może być stosowane, ale

nie mogą to być nieprzepuszczające powietrza bandaże.

Dzieci i młodzież

Ponieważ dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 

 

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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