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Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Aciphen kenőcs

dietilamin-szalicilát

Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert
az Ön számára fontos információkat tartalmaz.
Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy
gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége

lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a

betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 1-2 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen

súlyosbodnak..

A betegtájékoztató tartalma:
1. Milyen típusú gyógyszer az Aciphen kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Aciphen kenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Aciphen kenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Aciphen kenőcsöt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer az Aciphen kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
Az Aciphen kenőcs hatóanyaga a dietilamin-szalicilát ún. nem szteroid gyulladáscsökkentők csoportjába
tartozó szalicilsav származék, amely fájdalomcsillapító és erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik.
A készítmény a következő esetekben használható:
· Gyulladásos és kopásos jellegű ízületi megbetegedések esetén, pl: ízületi gyulladás, több ízületet

érintő gyulladás, ízületi kopás és csigolyaízületi bántalmat kísérő tünetek.
· Rándulások és izomhúzódások esetén.
· Lágyrész eredetű fájdalmak, sérülések, túlerőltetés esetén pl.: ínhüvelygyulladás, felszínes

vénagyulladás, bőrerek gyulladása.
· Lumbágó és isiász (kiegészítő) külsőleg történő kezelésére.
· Keresse fel kezelőorvosát, ha tünetei 1-2 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

2.  Tudnivalók az Aciphen kenőcs alkalmazása előtt
Ne alkalmazza a kenőcsöt:
· ha allergiás a dietilamin-szalicilátra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére;
· ha korábban a gyógyszer használata során a kezelt bőrfelületen viszketést, bőrpírt vagy bármi

szokatlant észlelt;
· nyílt sebre, sérült bőrfelületre;
· a szem környékére.
·
Figyelmeztetések és óvintézkedések
Az Aciphen kenőcs alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Egyéb gyógyszerek és az Aciphen kenőcs
Bizonyított gyógyszerkölcsönhatásról nem áll rendelkezésre klinikai adat.
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Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott,
valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Terhesség, szoptatás és termékenység
Bár a dietilamin-szalicilát adása a terhesség utolsó 3 hónapjában ellenjavallt, a kenőcs formában történő
alkalmazása megszorítást általában nem igényel.
A gyógyszert alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre
A készítménynek nincs hatása a gépjárművezetésre és gépek kezeléséhez szükséges képességekre.

Hogyan kell alkalmazni az Aciphen kenőcsöt?

 A gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, vagy
gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

A készítmény ajánlott adagja
Az érintett területet naponta többször, 4-5 alkalommal kell kezelni.

Az alkalmazás módja
Külsőleg!

Szappanos, melegvizes lemosás után a szárazra törölt bőrfelületet vékony rétegben kell bekenni, majd
bedörzsölni, amíg a kenőcs be nem szívódik a bőrbe. Ha a bedörzsölés a bőrfelület érzékenysége miatt
nem lehetséges, akkor javasolt a kenőcsöt egy gézlapra kenve az érintett bőrfelületre helyezni.

A kezelés időtartama
A kezelést a tünetek megszűnéséig szükséges folytatni, a maximális időtartamra vonatkozóan nem áll
rendelkezésre adat.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem
mindenkinél jelentkeznek.

Ritkán: viszketés, bőrkiütés, bőrpír, égő érzés, bőrszárazság, fényérzékenység.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a
gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges
mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V.
függelékben található elérhetőségeken keresztül*.
A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon
rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Aciphen kenőcsöt tárolni?

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő a hónap utolsó
napjára vonatkozik.
Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha színében, szagában változást észlel.
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg
gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a
környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Aciphen kenőcs
A készítmény hatóanyaga: 100 mg dietilamin-szalicilát 1 g lemosható kenőcsben.
Egyéb összetevők (segédanyagok): nátrium-edetát, víztartalmú kolloid szilícium-dioxid, 96%-os etanol,
kukoricakeményítő, glicerin, tisztított víz.

Milyen Az Aciphen kenőcs külleme és mit tartalmaz a csomagolás
Enyhén sárgás, opálos, lágy, egynemű, jellegzetes szagú kenőcs.
Csomagolás: 1 x 20 g kenőcs tubusban, dobozban.
Tubusonként 20 gramm kenőcsben 2 gramm (10%) hatóanyag van.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Wagner-Pharma Kft.
H-3242 Parádsasvár Kossuth L. u. 44.

Gyártó:
Wagner-Pharma Kft
H-6413 Kunfehértó
IV.körzet 5.

OGYI-T-3201/01 (20 g)

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2014. január.


