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Naproxen 1,2 % żel 50 g
 

Cena: 8,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

WSKAZANIA
Lek przeznaczony do stosowania na skórę.
Lek stosuje się przeciwbólowo i przeciwzapalnie w bólach mięśni i stawów:
w chorobie zwyrodnienia stawów.
w urazach tkanek miękkich,
w urazach stawów i ścięgien.

DZIAŁANIE
Naproksen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Lewomentol wywołuje na skórze uczucie chłodu i działa miejscowo znieczulająco,
powoduje miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych i ułatwia przenikanie naproksenu do zmienionych chorobowo tkanek. Wodzian
chloralu dzięki właściwościom lekko drażniącym powoduje korzystne odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych.

SPOSÓB UŻYCIA
Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Lek należy nakładać 4 do 5 razy na dobę na bolące miejsce i delikatnie wsmarowywać. Na powierzchnię skóry ok. 7 cm na 7 cm stosuje
się pasek żelu długości 1 cm. Po naniesieniu żelu na skórę należy dokładnie umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. W razie
wystąpienia zaczerwienienia i podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie leku do ustąpienia objawów, w razie nie ustąpienia
objawów należy zgłosić się do lekarza. W przypadku wrażenia, że działanie leku Naproxen HASCO jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza.

WAŻNE
Nie należy stosować żelu Naproxen HASCO:
jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną – naproksen lub na którykolwiek ze składników leku,
jeżeli występuje nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. na kwas acetylosalicylowy),

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
SKŁAD
1 g żelu zawiera:
Substancję czynną: naproksen sodowy (Naproxenum natricum) - 12 mg.
Substancje pomocnicze: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, lewomentol, chloralu wodzian, glikol propylenowy, metylu
parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.
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