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Dip Rilif (Deep Relief), żel przeciwbólowy, 50 g
 

cena: 13,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent Tactica

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

ibuprofenum

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Skład

Substancjami czynnymi leku są 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu w 1 g żelu.

Pozostałe składniki to: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu.
Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. Należy jednorazowo stosować 1
do 4 cm żelu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, u osób z astmą, u których
występowały wcześniej napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Uwagi do stosowania

Podmiot odpowiedzialny

The Mentholatum Company Ltd,1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride G74, Szkocja, UK. Świad. Rej. MZiOS nr: 4326.

Ostrzeżenia

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku w przypadku: występowania alergii na leki lub kosmetyki, choroby nerek,
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 jednoczesnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków, ciąży i karmienia piersią. Nie stosować żelu: na błony
śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych, do oczu i na skórę w okolicach oczu, na skórę uszkodzoną lub
zmienioną zapalnie. W przypadku kontaktu z preparatem ww. miejsc należy przepłukać je dużą ilością czystej wody.

Ostrzeżenia specjalne

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej są to reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka. Mogą się też
pojawić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha i niestrawność.

ZawartośćOpakowanie zawiera 50 g żelu.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: COLEP LAUPHEIM GMBH

Pozwolenie: MZIOS 4326
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