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Difortan 0,1 g/g żel 100 g (tuba)
 

cena: 35,83 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, stawy

Działanie łagodzące, przeciwbólowe,
przeciwobrzękowe, przeciwzapalne

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

Etofenamatum

Wskazania ból, obrzęk, reumatyzm, stan zapalny,
stłuczenie

Opis produktu
 

Difortan zawiera etofenamat, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, do stosowania na skórę, bezpośrednio na bolesny
obszar i wykazuje działanie:
− przeciwbólowe;
− zmniejszające obrzęki i stan zapalny.
Difortan może być stosowany u dorosłych w leczeniu:
− urazów mięśni i stawów, takich jak stłuczenia, naciągnięcia i zwichnięcia oraz
zapalenie więzadeł;
− chorób reumatycznych (reumatyzm), takich jak zapalenie stawów i choroba
zwyrodnieniowa stawów.
Difortan jest lekiem przeznaczonym do użytku zewnętrznego, na skórę i nie można go stosować na oczy lub błony śluzowe.

Wskazania:
miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni;
stłuczeń;
bólu pourazowego;
łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów);
łagodnego i umiarkowanego bólu stawów;
miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien;
umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
ciąża;
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dzieci;
miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy.

Stosowanie:
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.
Przed każdym użyciem i po każdym użyciu należy umyć ręce, chyba że bolesny obszar znajduje się na dłoniach.
Lek jest przeznaczony do stosowania na nieuszkodzoną skórę, bezpośrednio na bolesny obszar.
Podczas każdego stosowania należy użyć od około 2,5 do 5 cm żelu. Lek należy rozprowadzić na cały bolesny obszar, delikatnie
wcierając.

Nie stosować leku Difortan przez okres dłuższy niż 14 dni w przypadku urazów mięśni lub stawów lub 21 dni w przypadku zapalenia
stawów i bólów stawów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, chyba że lekarz zaleci inaczej.
W przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy po 7 dniach terapii, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku zburzeń czynności wątroby lub nerek należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne dostosowanie
dawki leku Difortan.
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