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Difortan żel 0,1 g/g 1 tub.a 50g
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/g

Opakowanie 1 tub.a 50g

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Etofenamatum

Opis produktu
 

O produkcie
Difortan, 100 mg/g, żel, 50 g

Opis
Difortan jest lekiem w postaci żelu, przeznaczonym do wcierania w skórę o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Skład
Substancją czynną jest etofenamat (Etofenamat).

1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu.

Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, glicerol, trolamina, karbomery, woda oczyszczona.

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.

Stosowanie Difortanu:

Przed i po użyciu preparatu należy umyć ręce.

Lek należy rozprowadzić na bolący obszar poprzez delikatne wcieranie.
Jeśli objawy nie miną po 7 dniach lub nastąpi ich pogorszenie, to należy zgłosić się do lekarza.
Stłuczenia, naciągnięcia, zwichnięcia: od 3 do 4 aplikacji na dobę
choroby reumatyczne: od 2 do 3 aplikacji na dobę

Działanie
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 Lek Difortan działa przeciwbólowo, przeciwzapalanie i przeciwobrzękowo.

Wskazania
Stosowany jest w miejscowym leczeniu:
stłuczeń,
łagodnych i umiarkowanych bólów mięśni,
bólu pourazowego,
łagodnego i umiarkowanego bólu bólu reumatycznego,
łagodnego i umiarkowanego bólu stawów,
zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Difortan:

w przypadku uczulenia na substancję czynną lub pomocniczą,
u kobiet w ciąży,
na uszkodzoną lub zakażoną skórę, w tym obszary skóry z ranami i wypryskiem,
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku poniższych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

nadwrażliwość w postaci wysypki skórnej, duszności i trudności w przełykaniu,
zmiany pęcherzowe,
fotodermatoza (stan zaczerwienienia po ekspozycji na słońce).

Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 osób):

świąd,
rumień,
miejscowe podrażnienie skóry, które zwykle zanika po przerwaniu leczenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 osób):

kontaktowe zapalenie skóry,
alergiczne zapalenie skóry,
fotodermatoza.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

pokrzywka,
zmiany pęcherzowe,
toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Difortan jest ważny do 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.
Chronić posmarowaną skórę przed światłem słonecznym.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Lek Difortan może zmienić działanie innych przyjmowanych leków. Aby to nastąpiło, Difortan, nakładany na skórę, musi zostać
wchłonięty do krwiobiegu. Ponieważ lek Difortan wchłania się w nieznacznej ilości do krwiobiegu, jest mało prawdopodobne, że będzie
wpływał na działanie innych leków.

Lek Difortan może wpływać na działanie:
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leków stosowanych w celu kontrolowania ciśnienia krwi, w tym leków moczopędnych,
leków stosowanych w celu rozcieńczania krwi,
litu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Difortan nie może być stosowany u kobiet w ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży.
Difortan może być stosowany przez kobiety w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Prawdopodobieństwo, że użycie leku Difortan wpłynie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jest niewielkie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
US PHARMACIA WROCLAW
Ziębicka 40
Wrocław

Producent
US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław
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