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Felogel NEO żel 60 g
 

Cena: 12,54 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 g

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Lek Felogel Neo zawiera substancję czynną diklofenak sodowy i należy do grupy leków o nazwie leki przeciwreumatyczne lub
niesteroidowe leki przeciwzapalne. Diklofenak zmniejsza nasilenie objawów zapalenia – ból i obrzęk. Żel został specjalnie opracowany w
celu uzyskania szybkiego wchłaniania diklofenaku przez skórę oraz szybkiego działania przeciwbólowego. Wskazania Lek Felogel Neo
jest wskazany do miejscowego objawowego leczenia pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów (np. powstałych
wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć
tenisisty), oraz ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Dawkowanie Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowo na
skórę. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: Żel należy stosować miejscowo na skórę 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować, aż do
wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość żelu zależy od wielkości zmienionego obszaru. Na przykład: 2 g żelu (około 6 cm) wystarczają
do posmarowania obszaru o polu powierzchni około 400 cm2. Po każdym nałożeniu żelu należy umyć ręce, jeżeli ręce nie są poddawane
leczeniu. W przypadku zakrzepowego zapalenia żył nie należy uciskać miejsca stosowania żelu. Przed pierwszym użyciem należy
przedziurawić folię aluminiową, którą zamknięta jest tuba. Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. U osób dorosłych i
młodzieży powyżej 14 lat w przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni.
Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów
chorobowych. Jeśli produkt leczniczy wymaga stosowania u dzieci w wieku 14 lat i powyżej w celu złagodzenia bólu dłużej niż 7 dni lub
jeśli objawy nasilą się pacjent lub opiekunowie powinni skonsultować się z lekarzem. Dzieci i młodzież poniżej 14 lat Nie ma
wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. Pacjenci w
podeszłym wieku Produkt należy stosować w zwykle zalecanej dawce. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży Nie stosować leku Felogel
Neo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astma przebiegająca pod postacią
napadu, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat jest przeciwwskazane. 
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