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Dolgit krem 0,05 g/g 50 g (tuba)
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 50 g (tuba)

Producent DOLORGIET PHARMACEUTICALS

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

O produkcie
Dolgit, 50 mg/g, krem, 50 g

Opis
Dolgit to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym do miejscowego stosowania w przypadku bólów mięśni,
zwyrodnień stawowych, reumatyzmy, stanów zapalnych elementów okołostawowych, bólu związanego z uprawianiem sportu (np.
skręcenia, stłuczenia).

Skład
Substancją czynną jest: ibuprofen (Ibuprofenum).

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerolu monostearynian,
makrogolo-30-glicerolu monostearynian, makrogolo-100-glicerolu monostearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan
sodowy, guma ksantan, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do miejscowego stosowania na skórę.
Leku nie stosuje się pod opatrunkiem okluzyjnym.
Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny.
W przypadku braku poprawy po upływie 10 dni od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawka dobowa wynosi 12 g kremu, czyli 600 mg ibuprofenu.
Dorośli i młodzież od 14 lat: od 3 do 4 razy na dobę pasek kremu o długości 4-10 cm (2 g do 5 g, co odpowiada 100 do 250 mg
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 iburpofenu). Krem zwykle nakłada się na skórę i wciera.

Działanie
Dolgit zawiera ibuprofen, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.

Wskazania
miejscowe leczenie bólów mięśni;
leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa;
leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych ( np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek
stawowych);
leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub
powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dolgit:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma alergię na ASA (kwas acetylosalicylowy) lub inne leki z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych),
jeśli w przeszłości po zastosowaniu ASA lub innego NLPZ wystąpiły: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa, astma.

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

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

niespecyficzne reakcje alergiczne,
zaczerwienienie skóry, mrowienie w miejscu podania,
astma, pogorszenie stanu astmatycznego, duszność, skurcz oskrzeli,
wysypki różnego typu, świąd pokrzywka,
choroby pęcherzowe skóry,
ból brzucha,
niestrawność.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dolgit zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.
Dolgit zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy - może powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.

Leku nie należy stosować na otwarte rany, w okolicach oczu oraz na błony śluzowe.
Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą
oskrzelową, nietolerancją ASA, ibuprofenu i innych leków NLPZ.

W przypadku wystąpienia wysypki, należy zaprzestać stosowania leku.
Po zastosowaniu kremu, należy umyć ręce jeśli nie zachodzi konieczność smarowania rąk w celach leczniczych.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Dolgit może wchodzić w interakcje z:

innymi lekami z grupy NLPZ.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Dolgit w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować leku Dolgit w okresie karmienia piersią .
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Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 14 lat.

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
DOLORGIET PHARMACEUTICALS
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