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Naproxen Hasco żel 0,1 g/g 50 g
 

Cena: 10,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Naproxen Hasco jest to lek przeznaczony do stosowania na skórę, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie w bólach mięśni i
stawów: w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w urazach tkanek miękkich, w urazach stawów i ścięgien.

Skład:
1 g żelu zawiera:

substancję czynną: naproksen 100mg oraz substancje pomocnicze: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, lewomentol, chloralu
wodzian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Wskazania:
lek stosuje się miejscowo przeciwbólowo i przeciwzapalnie w bólach mięśni i stawów: w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w urazach
tkanek miękkich, w urazach stawów i ścięgien.

Działanie:
przeciwbólowe, przeciwzapalne. Lewomentol wywołuje na skórze uczucie chłodu i działa miejscowo znieczulająco, powoduje miejscowe
rozszerzenia naczyń krwionośnych i ułatwia przenikanie naproksenu do zmienionych chorobowo tkanek.

Przeciwwskazania:
uczulenie na którykolwiek ze składników leku, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat, wrzody, skaza krwotoczna, nie stosować na
błony śluzowe i do oczu, nie stosować na uszkodzoną skórę, w okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać
bezpośredniego światła słonecznego, ciąża, laktacja.

Sposób użycia:
lek należy nakładać 4-5 razy na dobę na bolące miejsce i delikatnie wmasowywać.
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Możliwe działania niepożądane:
Naproxen Hasco może - podobnie, jak każdy inny lek - wywoływać działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one
wystąpią.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne: nadwrażliwość, zaczerwienienie, podrażnienie, zwykle przemijające po
odstawieniu leku. W przypadku długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające
z ogólnego działania naproksenu (np. nudności biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości). Możliwe są reakcje
uwrażliwienia na światło. Rzadko mogą wystąpić rumień, świąd, pieczenie. W przypadku wystąpienia duszności lub zmian skórnych
należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Środki ostrożności:
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Naproxen HASCO u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek ze względu na
możliwość wchłonięcia naproksenu do krwioobiegu.

Lek Naproxen HASCO zawiera glikol propylenowy
Lek może powodować podrażnienie skóry.
Lek Naproxen HASCO zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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