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Olfen Patch 140 mg, plastry lecznicze, 5 sztuk
 

Cena: 50,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,14 g

Producent MEPHA LDA

Opis produktu
 

Wskazania

Olfen Patch stosowany jest miejscowo w krótkotrwałej terapii do łagodzenia bólu związanego z nagłymi  nadwyrężeniami, zwichnięciami
lub stłuczeniami w obrębie rąk i nóg  powstałymi w następstwie tępych urazów.  

 

Skład

1 plaster zawiera: substancję czynną: diklofenak sodowy 140mg oraz 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.
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Działanie

Olfen Patch to lek łagodzący ból. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka: przyklejać  plaster leczniczy na bolące miejsce dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Można zastosować
nie więcej niż dwa plastry lecznicze na dobę, nawet jeżeli urazy występują w kilku miejscach. Jednocześnie stosować tylko na jedno
bolące miejsce. Lek Olfen Patch należy stosować jedynie na nienaruszoną, niezmienioną chorobowo skórę. Nie zaleca się stosowania
leku u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat.

 

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak, glikol propylenowy, butylohydroksytoluen lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ, np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen); jeżeli
zażywanie przez pacjenta kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ wywoływało napady astmy, obrzęk skóry lub obrzęk
i podrażnienie wewnątrz nosa; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; rany lub otwarte uszkodzenia skóry (np. otarcia,
skaleczenia, oparzenia); infekcje skórne lub egzema; III trymestr ciąży; laktacja.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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