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Olfen Patch, 140 mg, plastry lecznicze, 2 szt.
 

Cena: 25,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 plast.

Postać plast.leczn.

Producent MEPHA LDA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Olfen Patch to plastry lecznicze stosowane miejscowo na skórę w przypadku stłuczeń, urazów, nadwyrężeń. Działają przeciwbólowo i
przeciwzapalnie, zmniejszają powstały obrzęk.

Skład
Substancją czynną jest diklofenak sodowy (Diclofenacum natricum).

1 plaster zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze: makrogolu eter laurylowy (9EO), diizopropylu adypinian, glicerol, glikol propylenowy, sorbitol ciekły
krystalizujący (E420), sodu poliakrylan, karmeloza sodowa, metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, krzemionka koloidalna bezwodna,
kaolin lekki naturalny, sodu siarczyn bezwodny (E221), disodu edetynian, butylohydroksytoluen (E321), glinu potasu siarczan, kwas
winowy, lewomentol, woda oczyszczona, poliestrowa warstwa nośna (EL-8100S), polipropylenowy film ochronny.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Plaster stosujemy zewnętrznie na nieuszkodzoną skórę.
Plastra nie należy stosować pod opatrunek nieprzepuszczający powietrza (okluzyjny).
Plastra nie należy dzielić.
Nie stosować Plastra dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia: Plaster przykleja się na boląca miejsce dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Nie stosować
więcej niż 2 plastry na dobę, nawet jeśli urazy występują w kilku miejscach. Jednocześnie można stosować jeden plaster.

Działanie
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Olfen Patch zawiera diklofenak, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Zmniejsza obrzęk powodowany przez stan zapalny.
Diklofenak zastosowany na skórę charakteryzuje się stałym poziomem wchłaniania. Wchłania się powoli.

Wskazania
Miejscowe objawowe leczenie bólu spowodowanego nagłym nadwyrężeniem, zwichnięciem lub stłuczeniem w obrębie kończyn
powstałymi w następstwie tępych urazów.
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