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Opokan Actigel żel 50g $
 

cena: 7,65 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,1 g/g

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Wskazania:

Można stosować w przypadkach takich jak: 

bóle pourazowe mięśni i stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia), 
bóle kręgosłupa, 
bóle w chorobie zwyrodnieniowej stawów i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

 

Działanie:

Przeciwbólowe, przeciwzapalne. 

Sposób użycia:

Żel należy nakładać na bolące miejsca 4-5x/dobę, delikatnie wcierając aż do całkowitego
wchłonięcia żelu.

Skład:
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Apteka Familia

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

 
1g żelu zawiera: substancję czynną: naproksen 100mg (w postaci naproksenu sodowego),
oraz substancje pomocnicze: dimetylosulfotlenek, etanol 96%, glikol propylenowy,
hydroksypropyloceluloza, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którąkolwiek składnik leku; nadwrażliwość na inne NLPZ i salicylany; nie
należy stosować na uszkodzoną skórę (skaleczenia, otwarte, sączące rany, wypryski); dzieci
poniżej 3 lat; III trymestr ciąży.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) świąd, wysypkę, pokrzywkę, pieczenie,
zaczerwienienie skóry, nadwrażliwość na światło słoneczne. Zaburzenia układu
immunologicznego: (bardzo rzadko) ciężkie reakcje uczuleniowe jak: trudności w oddychaniu,
napady kaszlu, obrzęk twarzy, duszność. Zaburzenia serca: kołatanie serca. Długotrwałe
stosowanie żelu, zwłaszcza na duże powierzchnie skóry może spowodować wystąpienie
objawów niepożądanych charakterystycznych dla ogólnoustrojowego działania naproksenu
jak np.: zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, zaparcia,
biegunka, zgaga, bóle brzucha), zaostrzenie choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy,
żółtaczkę, zaburzenia czynności nerek. Zaburzenia układu nerwowego: bóle i zawroty głowy,
osłabienie koncentracji, bezsenność, szumy uszne. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono interakcji naproksenu stosowanego miejscowo na skórę z innymi
lekami.
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