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Difortan 100mg/g, żel, 100g
 

cena: 18,74 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

?el Difortan zawiera etofenamat, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, do stosowania na skór?,
bezpo?rednio na bolesny obszar i wykazuje dzia?anie przeciwbólowe oraz zmniejszaj?ce obrz?ki i stan
zapalny.

Wskazanie
 Stosuje si? u doros?ych w miejscowym leczeniu ?agodnych lub umiarkowanych bólów mi??ni; st?ucze?; bólu
pourazowego; ?agodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie
stawów); ?agodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia b?ony maziowej,
(niezaka?nego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ?ci?gien; umiarkowanego stanu zapalnego
pochodzenia mi??niowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego.

Stosowanie
 Przed ka?dym u?yciem i po ka?dym u?yciu nale?y umy? r?ce, chyba ?e bolesny obszar znajduje si? na
d?oniach. Lek jest przeznaczony do stosowania na nieuszkodzon? skór?, bezpo?rednio na bolesny obszar.
Podczas ka?dego stosowania nale?y u?y? od oko?o 2,5 do 5 cm ?elu. Lek nale?y rozprowadzi? na ca?y
bolesny obszar, delikatnie wcieraj?c.
Leczenie urazów mi??ni lub stawów, takich jak st?uczenia, naci?gni?cia i zwichni?cia oraz zapalenie
wi?zade?: od 3 do 4 aplikacji na dob?, przez 14 dni.
Leczenie chorób reumatycznych (reumatyzm), takich jak zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów:
od 2 do 3 aplikacji na dob?.
Nie stosowa? leku Difortan przez okres d?u?szy ni? 14 dni w przypadku urazów mi??ni lub stawów lub 21 dni
w przypadku zapalenia stawów i bólów stawów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, chyba ?e lekarz zaleci
inaczej.
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Sk?ad
 Substancja czynna: etofenamat.
Pozosta?e sk?adniki: alkohol izopropylowy, glicerol, trolamina, karbomery i woda oczyszczona.

Difortan w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Difortan nie mo?e by?
stosowany u kobiet w ci??y lub w przypadku podejrzenia ci??y. Difortan mo?e by? stosowany przez kobiety w
okresie karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Difortan:
? je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku ;
? u kobiet w ci??y;
? na uszkodzon? lub zaka?on? skór?, w tym obszary skóry z ranami i wypryskiem (rodzaj zapalenia skóry);
? u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

Uwagi
Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40,
50-507 Wroc?aw
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