
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Diclac 1%, geel 
Diklofenak 

 
Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisateabei saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 

 Kui pärast 3 päeva möödumist  te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 

võtma ühendust oma arstiga. 
Infolehe sisukord: 
1. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist 
3. Kuidas Diclac 1% kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Diclac 1% säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse 
 
Diclac 1% geel kuulub valuvaigistavate ja põletikuvastaste ravimpreparaatide rühma (mittesteroidsed 
põletikuvastased ravimid). 
Diclac 1% kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu ja põletiku paikseks leevendamiseks pehmete kudede 
valulike ja põletikuliste seisundite korral. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist 
 
Ärge kasutage Diclac 1% järgmistel juhtudel 
- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained kutsuvad teil esile 

astma-, nõgestõve- (urtikaaria-) või ägeda nohu hoogusid; 
- kui teil on raseduse viimane trimester. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Üldised soovitused 
- kui te kasutate ravimit suurtel nahapindadel pikema aja jooksul. Juhul kui selline ravi on 

plaanis, siis tuleks teil tutvuda diklofenaki süsteemsete vormide pakendi infolehega. 
- Diclac 1% geeli tohib manustada ainult tervele nahapinnale (kus ei ole lahtisi haavu ega 

vigastusi). Vältida tuleb selle sattumist silma või limaskestadele ning samuti geeli allaneelamist. 
 
Diclac 1% geeli tohib kasutada tavaliste sidemetega, kuid mitte õhukindlate sidemetega. 
 
Diclac 1% geel sisaldab abiainena propüleenglükooli, mis võib osal inimestel põhjustada kerget 
lokaalset nahaärritust. 
 
Muud ravimid ja Diclac 
Diclac 1% geeli õigel kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Siiski palun 
informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 



Rasedus 
Ärge kasutage Diclac 1% geeli kui te olete rase, eriti raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib 
kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel. 
Loomkatsed ei ole näidanud otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüonaalsele/loote 
arengule, sünnitusele ega sünnitusjärgsele arengule . 
 
Imetamine 
Ei ole teada, kas paikselt kasutatav diklofenak eritub rinnapiima ja seetõttu ei soovitata Diclac 1% 
geeli imetamise ajal kasutada. Kui Diclac 1% geeli kasutamine on imetamise ajal vältimatult vajalik, 
siis ei tohi seda manustada rindadele või suurtele kehapindadele, samuti ei tohi seda kasutada pika 
perioodi vältel. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Diklofenaki kutaanne manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
 
3. Kuidas Diclac 1% kasutatada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Järgnevad andmed kehtivad juhul, kui teie arst ei ole Diclac 1% geeli teile teistsuguses annuses või 
kestuses ette kirjutanud. Palun pidage kinni kasutusjuhistest, sest vastasel korral ei toimi Diclac 1% 
geel õigesti! 
 
Diclac 1% kasutatakse kolm korda päevas. Vajatava ravimi kogus sõltub valutava piirkonna suurusest. 
Tavaliselt on piisavaks koguseks kirsi kuni kreeka pähkli suurusele vastav kogus geeli (selle kogusega 
saab katta vastavalt 400...800 cm2 naha piirkonna). 
 
Manustamisviis ja kestus 
Diclac 1% on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks. 
 
Diclac 1% geeli määritakse õhukese kihina ravi vajavale kehapinnale ja hõõrutakse kergelt sisse. 
 
Diclac 1% geel peab kuivama mõne minuti enne kehapinna riietega katmist. Kehapinda ei soovitata 
sidemega katta. 
 
Diclac 1% geeli võib kasutada ka abistava ravina koos teiste diklofenakki sisaldavate ravimvormidega. 
 
Arst määrab manustamise kestuse. 
 
Lapsed 
Diclac 1% geeli ei soovitata kasutada lastel. 
 
Eakad 
Eakate puhul võib kasutada tavalisi täiskasvanutele mõeldud annuseid. 
 
Kui te kasutate Diclac 1% rohkem kui ette nähtud 
Kui nahale on sattunud soovitatud annusest rohkem geeli, tuleb see eemaldada ja nahka veega pesta. 
Kui kasutatud on soovitatud annusest oluliselt suuremaid koguseid või kui Diclac 1% geeli on 
kasutatud tahtmatult, tuleb sellest teatada arstile. Puuduvad spetsiaalsed vastumürgid. 
 
Kui unustate Diclac 1% kasutada 
Kui te olete unustanud õigeaegselt geeli manustada, püüdke edaspidi geeli regulaarselt kasutada. Palun 
pidage nõu oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas ravi katkestada või enneaegselt lõpetada. 
 
 



4.  Võimalikd kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Diclac 1% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
 
Võimalikud kõrvaltoimed on järgmised: 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad 1 kuni 10-l inimesel 100-st): 
- nahapõletik e dermatiit (sealhulgas kontaktdermatiit), lööve, nahapunetus (erüteem), ekseem, 

sügelus 
 
Harva esinevad kõrvatoimed (ilmnevad 1 kuni 10 kasutajal 10000-st): 
- villiline nahapõletik (bulloosne dermatiit) 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui 1 kasutajal 10000-st): 
- mädavilliline (pustuloosne) nahalööve; 
- ülitundlikkus (sealhulgas nõgestõbi e urtikaaria), angiödeem (allergiline reaktsioon näo, huulte, 

kõri ja/või keele tursega); 
- astma; 
- valgustundlikkuse reaktsioonid 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5.  Kuidas Diclac 1% säilitada 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni  ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata 
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6.  Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Diclac 1% sisaldab 
- Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi. 
- Teised abiained on ammoniaagi 10% lahus, ikarbomeer (980), deküüloleaat, naatriumedetaat 

(FE), oktüüldodekanool (FE), letsitiin, isopropüülalkohol, RRR-alfa-tokoferool, lõhnaained, 
puhastatud vesi. 

 
Kuidas Diclac 1% välja näeb ja pakendi sisu 
Diclac 1% on kergelt kollakas emulsioongeel iseloomuliku isopropüülalkoholi lõhnaga. 
 
Diclac 1% on 25g, 50g ja 100g tuubides saadaval.  
Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Sandoz d.d. 
Verovškova 57 
1000 Ljubljana 



Sloveenia 
 
Tootjad 
Salutas Pharma GmBH  
Otto-vonGuericke-Allee 1  
39179 Barleben 
Saksamaa  
 
Salutas Pharma GmbH 
Lange Göhren 3 
39171 Osterweddingen 
Saksamaa 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 
11312 Tallinn 
Tel + 372 6652400 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2014. 


