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Naproxen Emo żel 0,1 g/g 100 g
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/g

Opakowanie 100 g

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

O produkcie
Naproxen Emo to lek* w postaci żelu, w skład którego wchodzi substancja działająca przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Dodatkowo
dzięki dodatkowi mentolu i etanolu Naproxen Emo wykazuje powierzchniowe działanie chłodzące i łagodzące.

Wskazania
Bóle mięśniowo-stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów.

Skład
1g żelu zawiera: substancję czynną: naproksen 100mg oraz substancje pomocnicze: chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, etylu
parahydroksybenzoesan, sodu wodorotlenek, karbomer, woda oczyszczona.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwzapalne. Ból mięśni i stawów po urazach (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania i.t.p.) - zwyrodnienia stawów.

Dawkowanie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy nałożyć preparat na suchą, czystą skórę (najczęściej pasek żelu ok. 4 cm), rozprowadzić w miejscu
bólu i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Preparat należy stosować od 4 do 5 razy na dobę, najczęściej w odstępach
kilkugodzinnych. Nie należy stosować preparatu Naproxen dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni).

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, uczulenie na inne leki z grupy NLPZ, stan zapalny skóry lub otwarte rany, nie stosować u
dzieci w wieku poniżej 3 lat, ciąża, laktacja. Nie należy stosować leku na błony śluzowe oraz do oczu, pod opatrunki, doustnie. W okresie
leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać ekspozycji na słońce.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Pojemność:
100ml
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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
EMO-FARM
Łódzka 52
Ksawerów
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