
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Opokan Actigel, żel, 50g
 

Cena: 9,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Opokan Actigel, żel, 50g

Opokan actigel jest produktem leczniczym w postaci żelu o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Wskazaniem do jego
stosowania są bóle pourazowe oraz bóle zwyrodnieniowe. Substancją czynną leku jest naproksen.

Skład:
1g żelu zawiera 100mg naproksenu (Naproxenum) w postaci naproksenu sodowego oraz substancje pomocnicze: dimetylosulfotlenek,
etanol 96%, glikol propylenowy, hydroksypropyloceluloza, woda oczyszczona.

Działanie:
Żel Opokan actigel zawiera naproksen, czyli substancję czynną należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje
ona działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dodatkowo w leku zastosowano DSMO, czyli składnik, który wspomaga wchłanianie
substancji czynnej.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Opokan actigel wskazany do stosowania w leczeniu różnego rodzaju bólów: pourazowych bólów mięśni i stawów
(stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia), bólów kręgosłupa. Wskazany do stosowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz w chorobie
zwyrodnieniowej stawów.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Lek może zwiększać wrażliwość skóry na
światło słoneczne

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz salicylany. Nie
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stosować u dzieci poniżej 3. roku życia i u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie stosować na uszkodzonej skórze.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą u niektórych osób wystąpić działania niepożądane. Podczas aplikowania żelu na dużej powierzchni ciała
mogą wystąpić: (rzadko) świąd, wysypka, pokrzywka, pieczenie, zaczerwienienie skóry; ciężkie reakcje uczuleniowe (trudności w
oddychaniu, napady kaszlu, obrzęk twarzy, duszność, kołatanie serca). Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić:
zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, zgaga, bóle brzucha); nasilenie objawów choroby wrzodowej żołądka
i/lub dwunastnicy; żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oka); zaburzenia czynności nerek; bóle i zawroty głowy; osłabienie
koncentracji, bezsenność; szumy uszne, zaburzenia widzenia.

Dawkowanie:
Do użytku zewnętrznego. Stosować zgodnie ze wskazówkami na ulotce lub według zaleceń lekarza. Zaleca się aplikować miejscowo 4-5
razy dziennie, delikatnie wmasowując preparat w skórę. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Unikać kontaktu z oczami lub błonami
śluzowymi.
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