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Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 100 g
 

Cena: 18,09 zł

Opis słownikowy

Postać żel

Producent Emo-Farm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Naproksen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 100 g

Naproxen Emo to lek w postaci żelu, w skład którego wchodzi substancja działająca przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Dodatkowo dzięki
dodatkowi mentolu i etanolu Naproxen Emo wykazuje powierzchniowe działanie chłodzące i łagodzące.

Skład Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 100 g

Substancją czynną leku jest naproksen (Naproksen).

1 g leku zawiera 100 mg naproksenu.

Substancje pomocnicze: chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, etylu parahydroksybenzoesan, sodu wodorotlenek, karbomer, woda
oczyszczona.

Działanie Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 100 g

Lek Naproxen Emo działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Wskazania Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 100 g

Lek Naproxen Emo jest wskazany do stosowania miejscowego w:
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bólach mięśniowo-stawowych,
chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 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.

Naproxen EMO stosuje się miejscowo, na skórę.
Żel rozprowadzić w miejscu bólu i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, o
ile leczenie ich nie dotyczy.
Produktu leczniczego nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak bandaże czy plastry.
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4
tygodni).
Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po tygodniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem.
Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych aplikować żel na skórę. Dawka zależy od
powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm.

Przeciwwskazania Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 100 g

Kiedy nie stosować leku Naproxen Emo:

jeśli pacjent ma uczulenie na naproksen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeżeli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym kwas acetylosalicylowy;
jeśli u pacjenta występuje stan zapalny skóry, uszkodzenie skóry lub otwarte rany.

Informacje dodatkowe Naproxen Emo, 100 mg/g żel, 100 g

W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).
Nie należy stosować produktu leczniczego na uszkodzoną skórę, otwarte rany, na stany zapalne skóry, błony śluzowe oraz do oczu.
W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy usunąć żel obficie spłukując wodą.
Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd,
zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz gdy stosowany jest na duże
powierzchnie skóry długotrwale, gdyż istnieje możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych.
Ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwiobiegu należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z
niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną.
Produkt zawiera etylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Przechowywanie:

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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