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Reparil Gel N żel (0,01g+0,05g)/g 40g
 

cena: 26,92 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka (0,01g+0,05g)/g

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent MADAUS GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Escinum, Diethylamini salicylas

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat stosowany jest miejscowo w leczeniu wspomagającym w celu złagodzenia
dolegliwości pourazowych takich jak stłuczenia, krwiaki, zgniecenia, urazy stawów.

Działanie:

hamuje wysięk przez zmniejszenie wynaczynienia płynu do tkanek i przyspieszenie
ustępowanie obrzęku. Wzmacnia odporność naczyń włosowatych, hamuje procesy zapalne i
poprawia mikrocyrkulację. Działa przeciwbólowo.

Sposób użycia:

Nanosić i rozprowadzić na chore miejsce i jego okolice 1-3x/dobę, do ustąpienia objawów, tj.
1-2 tyg.

Skład:

100 g żelu zawiera 1 g escyny i 5 g salicylanu dietyloaminy.
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Substancje pomocnicze: olejek lawendowy, olejek kwiatu pomarańczy, karbomer (kwas
poliakrylowy), makrogol 6 (Softigen 767), wersenian disodowy, trometamol, alkohol
izopropylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie należy stosować produktu leczniczego na
otwarte rany, błony śluzowe, obszary skóry poddane napromienianiu. Nie należy stosować u
kobiet w I trymestrze ciąży. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z
przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością nerek.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) mogą wystąpić w miejscu aplikacji
reakcje nadwrażliwości wraz z zaczerwienieniem skóry i jej wysychaniem, wysypka, rumień,
zapalenie skóry, złuszczanie skóry, pokrzywka. Po miejscowym podaniu produktów
leczniczych zawierających salicylany, a szczególnie po zastosowaniu na duże powierzchnie
skóry, nie można wykluczyć wystąpienia działania ogólnego wpływającego na specyficzne
układy (np. działania niepożądane ze strony wątroby, nerek, układu pokarmowego) lub nawet
na cały organizm (np. reakcje nadwrażliwości, astma) ze względu na znany taki wpływ tych
produktów leczniczych.
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