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Nurofen Mięśnie i stawy Plaster leczniczy 2 sztuki
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 2 szt.

Postać plast.leczn.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
200 mg, Ibuprofenum

Plaster leczniczy dostarcza Ibuprofen w sposób ciągły w miejscu bólu przez 24 godziny.

Do krótkotrwałego objawowego leczenia miejscowego ostrego bólu spowodowanego:

naciągnięciem mięśni
zwichnięciem

OTC - Lek wydawany bez recepty

Składniki
każdy plaster leczniczy zawiera 200 mg Ibuprofenu, Substancje pomocnicze: warstwa przylegająca: makrogol 400, makrogol 20000,
lewomentol, kopolimer blokowy Styren-Izopren-Styren 22, poliizobutylen (PIB) 55k, poliizobutylen (PIB) 1100k, ester uwodornionej
kalafonii z glicerolem, parafina ciekła, warstwa powlekająca: etylenu politereftalan, tkany, warstwa ochronna: etylenu politereftalan
silikonowany

Dawkowanie
Do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: Maksymalna dawka w okresie 24 godzin to jeden plaster leczniczy. Maksymalny czas
stosowania to 5 dni. Do stosowania wyłącznie na skórę, nie stosować na zranioną lub uszkodzoną skórę.

Przed nałożeniem plastra umyć i osuszyć miejsce aplikacji plastra. Plastra należy używać w całości nie wolno go przecinać.
Plastra nie należy stosować razem z opatrunkiem okluzyjnym. Plaster jest elastyczny i łatwo dopasowuje się do ruchomych powierzchni
ciała, dlatego w razie potrzeby można go nakładać na staw lub w jego pobliżu. Plaster umożliwia wykonywanie prawidłowego ruchu.
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Plaster można nakładać o dowolnej porze w ciągu dnia lub nocy, ale należy go usunąć i nakleić nowy plaster następnego dnia o tej
samej porze.

1. Aby wyjąć plaster leczniczy, saszetkę należy rozerwać/przeciąć wzdłuż kropkowanej linii.
2. Usunąć plastikową folię oznaczoną (A) i umieścić plaster na nienaruszonej skórze.
3. Usunąć plastikową folię oznaczoną (B) i lekko rozciągając, wygładzić tę część plastra na skórze.
4. Usunąć plastikową folię oznaczoną (C).
5. Lekko rozciągając, wygładzić pozostałą część plastra na skórze.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Termin ważności: Po pierwszym otwarciu saszetki 6 miesięcy.

Przeciwwskazania
WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA NA SKÓRĘ.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
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