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Diclotica żel 0,01 g/g 100 g żel 0,01 g/g 100 g
 

Cena: 9,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
DICLOTICA żel 0,01 g/g 100 g

Diclotica żel 10 mg/g zawiera substancję czynną diklofenak sodowy, który posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Opis
Diclotica żel 10 mg/g stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych
ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń); bólu pleców; ograniczonych stanów
zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli
(powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Składniki
Składniki Diclotica żel 10 mg/g: Substancją czynną jest diklofenak sodowy. Jeden gram żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.
Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek , hydroksyetyloceluloza, karbomer, glikol propylenowy, triglicerydy kwasów tłuszczowych o
średniej długości łańcucha, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i woda oczyszczona.

Dawkowanie
Sposób użycia Diclotica żel 10 mg/g Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:
Nakładać cienkie warstwy żelu Diclotica na bolące miejsca, 3 do 4 razy na dobę w zależności od potrzeby 2 g do 4 g leku co w
przybliżeniu odpowiada 2,0-2,5 cm i jest wystarczające do 22 posmarowania powierzchni około 400 cm do 800 cm. Okres leczenia
zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. W przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż
14 dni w przypadku pourazowych stanów zapalnych i reumatyzmu tkanki miękkiej i nie dłużej niż 4 tygodnie w przypadku choroby
zwyrodnieniowej stawów. Należy skonsultować się z lekarzem po 7 dniach leczenia w przypadku braku skuteczności leczenia lub z
chwilą nasilenia się objawów chorobowych. Stosowanie u dzieci poniżej 14 lat: Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności
i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Osoby w podeszłym wieku powyżej 65 lat. Należy stosować
dawkowanie jak u osób dorosłych.
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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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