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Metafen Forte Żel 10% 100mg/g, 100g
 

cena: 15,54 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Metafen Forte ?el 10% zawiera ibuprofen, który nale?y do grupy niesteroidowych leków o dzia?aniu
przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Mechanizm jego dzia?ania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn
w zmienionej zapalnie tkance.

Wskazania
 Stosuje si? przy dolegliwo?ciach wymagaj?cych miejscowego dzia?ania przeciwbólowego i przeciwzapalnego:
- bóle towarzysz?ce chorobom uk?adu mi??niowo-szkieletowego;
- bóle pleców;
- nerwobóle;
- bóle pourazowe;
- bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

Stosowanie
 Lek stosowa? miejscowo na skór?.
Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: Nale?y wycisn?? oko?o 3 cm ?elu i delikatnie wsmarowa? w
miejsce obj?te dolegliwo?ciami, a? do ca?kowitego wch?oni?cia.
Nie przekracza? zalecanej dawki.

Sk?ad
 Substancja czynna: ibuprofen
1g ?elu zawiera: 100 mg (10%) soli lizynowej ibuprofenu
Pozosta?e sk?adniki: makrogol 200, trolamina, karbomer 980, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, olejek z pomara?czy gorzkiej, woda oczyszczona.

Metafen 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.
Lek jest przeciwwskazany w okresie ci??y i karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
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 Nie stosowa? Metafen Forte ?el:
- je?li pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z
pozosta?ych sk?adników tego leku
- je?li pacjent ma choroby alergiczne skóry;
- je?li pacjent ma choroby zaka?ne przebiegaj?ce ze zmianami skórnymi;
- je?li pacjent ma oparzenia skóry;
- je?li pacjent ma uszkodzenia skóry; 2
- je?li w przesz?o?ci wyst?powa? u pacjenta skurcz oskrzeli, nie?yt nosa i pokrzywka w zwi?zku z
przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Nie stosowa? u dzieci poni?ej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i 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
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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