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Itami 140 mg 2 plastry
 

Cena: 35,59 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,14 g

Kraj produkcji Włochy

Opakowanie 2 plastry

Postać plastry lecznicze

Producent/
Dystrybutor

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 plaster leczniczy zawiera 140 mg soli sodowej diklofenaku.  Wskazania Plastry przeznaczone są do leczenia miejscowe,
krótkotrwałego i objawowego bólu u osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy
siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych. Preparat jest przeznaczony do leczenia krótkotrwałego
(nie dłużej niż 7 dni).  Działanie ITAMI plastry zawierają 140 mg diklofenaku o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, należącym
do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo na skórę łagodzi ból i stan zapalny.  Dawkowanie
Zewnętrznie. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 plaster na bolący obszar 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Maksymalna dawka dobowa
to 2 plastry, nawet jeśli leczone ma być więcej niż jedno miejsce chorobowe. Oznacza to, że w danym czasie leczony może być
wyłącznie tylko jeden obszar ciała. Preparat jest przewidziany do stosowania w leczeniu krótkotrwałym. Okres stosowania leku nie
powinien przekraczać 7 dni. Nie wykazano korzyści terapeutycznych płynących z dłuższego stosowania preparatu. Należy skonsultować
się z lekarzem, jeśli w trakcie zalecanego okresu leczenia nie nastąpi poprawa, lub nastąpi nasilenie objawów. Lek stosować przez
najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów, zależnie od wskazania. Preparat należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną,
zdrową skórę i nie powinien on pozostawać na skórze pacjenta podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Plastra nie należy dzielić.
Jeśli to konieczne, plaster można przymocować za pomocą dzianego bandaża. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.  Informacja
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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