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Dolgit Gel, 50 mg/g żel, 50 g
 

Cena: 20,19 zł

Opis słownikowy

Marka Dolgit

Postać żel

Producent Dolorgiet Pharmaceuticals

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Dolgit Gel, 50 mg/g żel, 50 g

Leczenie miejscowe i wspomagające zwyrodnieniowych chorób stawów
Chorób reumatycznych stawów i kręgosłupa
Obrzęki i stany zapalne tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i
torebki stawowej)
Sztywność barku
Bóle mięśniowe
Urazy powstałe na skutek uprawiania sportu (stłuczenia, skręcenia)

Skład Dolgit Gel, 50 mg/g żel, 50 g

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu

Działanie Dolgit Gel, 50 mg/g żel, 50 g

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu propionowego, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i
przeciwgorączkowym. Hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej (hamowanie syntezy eikozanoidów, zmniejszanie
zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach). Działa przeciwagregacyjnie na płytki krwi. Zastosowany miejscowo łagodzi ból,
zmniejsza obrzęk i odczyn zapalny. Podany na skórę szybko wchłania się, dzięki czemu akumulacja układowa leku jest minimalna.
Wykazuje dobrą penetrację do stawów, gdzie wywołuje silny efekt przeciwzapalny po około 30 minutach.
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Dawkowanie Dolgit Gel, 50 mg/g żel, 50 g

Pasek żelu (długości 4-10 cm) nakłada się i wciera 3-4 razy dziennie w miejsca chorobowo zmienione. W przypadku dużych krwiaków
skręceń można rozpocząć stosowanie żelu pod opatrunkiem okluzyjnym. Penetracja substancji czynnej może być zwiększona przez
jonoforezę (żel nanosi się pod katodę i prowadzi zabieg przez 15 min). W chorobach reumatycznych preparat stosuje się najczęściej
przez 4 tyg., przy urazach powstałych na skutek uprawiania sportu - przez 2 tyg.

Przeciwwskazania Dolgit Gel, 50 mg/g żel, 50 g

Nadwrażliwość na ibuprofen oraz na inne leki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych
Nadwrażliwość na substancje pomocnicze
Nie stosować na otwarte rany i błony śluzowe
Nie zaleca się stosowania w ciąży oraz w okresie karmienia piersią
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 14 r.ż. Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi

Informacje dodatkowe Dolgit Gel, 50 mg/g żel, 50 g

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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