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Dicloziaja 10mg/g żel 100g
 

Cena: 9,36 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Ziaja

Postać żel

Substancja
czynna

diklofenak

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.
Stosowany jest w miejscowym leczeniu: ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów, ograniczonych stanów zapalnych tkanek
miękkich (np. zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty), bólu pleców i pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni oraz stawów
w wyniku skręcenia, stłuczenia, nadwyrężeń.

Jak stosować lek Dicloziaja

Lek Dicloziaja należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę i lekko wsmarować.
W zależności od powierzchni zaleca się jednokrotnie użyć od 2 do 4 g żelu (ilość odpowiadająca od 3 do 5 cm długości wyciśniętego z
tuby paska żelu).
Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to ręce są miejscem leczonym.
Należy unikać kontaktu żelu z oczami i ustami.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu oraz
w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Stosowanie u dzieci
Leku Dicloziaja nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Co zawiera lek Dicloziaja
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Substancją czynną leku jest diklofenak dietyloamoniowy - 10 mg/g żelu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną – diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dicloziaja jest również przeciwwskazany u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
wywołują napady astmy, pokrzywki oraz ostre nieżyty nosa.
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Dicloziaja u dzieci poniżej 12 lat.

Skład:

1 g 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego.
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