
 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
 

Olfen Patch 0,14g 5plast.
 

cena: 38,50 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,14 g

Opakowanie 5 plast. (torebka)

Postać plast.leczn.

Producent MEPHA LDA

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

Wskazania:
Do krótkotrwałego stosowania. Miejscowe objawowe leczenie bólu spowodowanego nagłym nadwyrężeniem, zwichnięciem lub
stłuczeniem w obrębie kończyn powstałymi w następstwie tępych urazów.

Skład:
Każdy plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze: makrogolu eter laurylowy (9EO), diizopropylu adypinian, glicerol, glikol propylenowy, sorbitol ciekły
krystalizujący(E 420), sodu poliakrylan, karmeloza sodowa, metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, krzemionka koloidalna bezwodna,
kaolin lekki naturalny, sodu siarczyn bezwodny (E 221), disodu edetynian, butylohydroksytoluen (E 321), glinu potasu siarczan, kwas
winowy, lewomentol, woda oczyszczona, poliestrowa warstwa nośna (EL-8100S), polipropylenowy film ochronny.

Działanie:
Diklofenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym i przeciw bólowym. Stosowany u ludzi diklofenak łagodzi ból, zmniejsza obrzęk
i gorączkę wywołaną stanem zapalnym.

Dawkowanie:
U osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia nakleić pojedynczy plaster leczniczy na bolące miejsce 2x/dobę, rano i wieczorem.
Nie należy stosować plastrów na więcej niż jedno bolące miejsce jednocześnie. Max 2 plastry na dobę.

Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; ostatni trymestr ciąży; nadwrażliwość na inne leki
przeciwbólowe i przeciwreumatyczne (NLPZ oraz ASA); pacjenci, u których występowały napady astmy, pokrzywki lub ostry nieżyt błony
śluzowej nosa po zastosowania ASA bądź innego NLPZ w wywiadzie; czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy; stosowanie
na uszkodzoną skórę, niezależnie od zmian chorobowych: otwarte rany, oparzenia, infekcje skórne lub wypryski.
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Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat jest przeciwwskazane.

Działania niepożądane:
Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): reakcje w miejscu podania, wysypka, wyprysk, zaczerwienienie,
zapalenie skóry, obrzęk skóry, świąd, uczucie pieczenia.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): uogólniona wysypka skórna, reakcje uczuleniowe (np.
pokrzywka), nadwrażliwość na światło, obrzęk skóry i błon śluzowych, reakcje anafilaktyczne.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): pęcherze skórne, suchość skóry.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): wysypka krostkowa, wysypka z owrzodzeniami,
ciężki wyprysk, napad astmy.
Częstość nieznana: krwiak w miejscu zastosowania.

Ostrzeżenia/Uwagi:
Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych tego leku.
Należy zachować ostrożności w przypadku pacjentów z zaburzoną pracą nerek, serca, wątroby.
Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli pacjent ma lub miał astmę oskrzelową - ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek objawu niepożądanego należy przerwać stosowanie
Jeśli po 3 dniach stosowania leku nie nastąpi poprawa a objawy się nasilą, należy skontaktować się z lekarzem.
Chronić oczy i błony śluzowe w czasie stosowania leku.
Nie stosować na czas kąpieli.
Obszary skóry, na których znajdował się plaster, należy chronić przed działaniem światła słonecznego, solarium.
Plastrów nie należy stosować równolegle z innymi lekami do stosowania ogólnego oraz miejscowego zawierających diklofenak lub inne
leki z grupy NLPZ.
Okres ważności po otwarciu opakowania: 4 miesiące.
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