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Dolgit krem 0,05 g/1g 50g
 

Cena: 22,69 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 50 g (tub.)

Postać krem

Producent/
Dystrybutor

DOLORGIET PHARMACEUTICALS

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

 Krem Dolgit zawiera substancję Ibuprofen, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w
zmienionej zapalnie tkance.  Dolgit krem stostuje się miejscowo w bólach mięśni, bólach towarzyszących w przebiegu chorób stawów, w
bólach reumatycznuch.   Wskazania  Dolgit krem jest wskazany do miejscowego leczenia reumatyzmu mięśniowego,chorób
zwyrodnieniowych i zapalnych stawów i kręgosłupa,stanów zapalnych tkanek miękkich stawów np. kaletki maziowej ,ścięgien,pochewek
ścięgnistych,wiązadeł i torebek stawowych.Może być również stos.w bólach krzyża, w sztywności barku.  Substancja czynna:
Ibuprofenum   Stosowanie  Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj nakłada się i wciera w skórę 3 do 4 razy na dobę pasek
kremu o długości 4 do 10 cm (2 g do 5 g kremu, co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu). W razie konieczności można lek
stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny. Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.
Wchłanianie substancji czynnych przez skórę jest większe podczas zabiegów jonoforezy (rodzaj elektroterapii). Krem Dolgit stosuje się
pod katodą (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm2 powierzchni elektrody, a czas trwania
zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut. Czas trwania takiego leczenia ustala lekarz.  Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku objawy nie
ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g kremu (600 mg
ibuprofenu).   Przeciwwskazania  Preparat Dolgit krem nie może być stosowany na błony śluzowe i otwarte rany.Nie jest wskazany do
leczenia dzieci do 14 roku życia.  
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