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Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g
 

Cena: 30,59 zł

Opis słownikowy

Marka Metafen

Postać żel

Producent Medana

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g

Do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Żel wskazany jest w bólach towarzyszących chorobom
układu mięśniowo-szkieletowego.

Skład Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).
1 g żelu zawiera 100 mg soli lizynowej ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: makrogol 200, trolamina, karbomer 980, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan,
olejek z pomarańczy gorzkiej, woda oczyszczona.

Działanie Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g

Metafen Forte żel, zawiera sól lizynową ibuprofenu wskazaną do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym i
przeciwbólowym. Żel wskazany jest w bólach towarzyszących chorobom układu mięśniowo-szkieletowego.

Metafen Forte żel, to reparat do stosowania miejscowego zawierający ibuprofen o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Żel
skutecznie łagodzi bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego takie jak: bóle pleców, bóle pourazowe, nerwobóle
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oraz bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

Wskazania Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g

dolegliwości wymagające miejscowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego: bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-
szkieletowego; bóle pleców; nerwobóle; bóle pourazowe; bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

Dawkowanie Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Żel należy stosować miejscowo na skórę, na bolące miejsce. Podczas aplikacji lek należy delikatnie wsmarować, aż Metafen żel Forte
całkowicie wchłonie się. Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że to one są leczone. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2
tygodniach stosowania leku, to należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: podczas aplikacji należy stosować 3 cm żelu. Dawkowanie można powtórzyć po co najmniej 4
godzinach, ale nie częściej niż 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g

Nie stosować leku Metafen żel Forte u osób uczulonych na ibuprofen czy inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z
pozostałych składników. Przeciwwskazaniem do zastosowania tego żelu jest: choroba alergiczna skóry czy zakaźna przebiegająca ze
zmianami skórnymi, oparzenie lub uszkodzenie skóry. Leku nie należy stosować, jeśli w przeszłości występował u pacjenta skurcz
oskrzeli, nieżyt nosa i pokrzywka w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych.

Informacje dodatkowe Metafen żel Forte, 100 mg/g, 100 g

Należy zachować ostrożność stosując lek w przypadku osób z: zaburzeniami czynności wątroby lub nerek albo chorobą wrzodową
żołądka i (lub) dwunastnicy.

Przed zastosowaniem Metafen żel Forte należy skonsultować się z lekarzem w przypadku osób z dolegliwościami przewodu
pokarmowego oraz chorych na astmę, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed lekiem. Ponadto, leczony obszar należy chronić przed nadmierną ekspozycją na słońce, gdyż
może to spowodować reakcję fototoksyczną.

Metafen żel Forte zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, więc lek może wywoływać reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
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