
Pakendi infoleht  
Enne ravimi tarvitamist lugege infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduge oma 
arsti või apteekri poole. Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul, kui nende 
haigusnähud tunduvad olevat sarnased Teie omadega. 
 
 
Naklofen®      

Geel 
Diklofenak 
 
 
Koostis 
1 g geeli sisaldab 11,6 mg diklofenaki dietüülammooniumsoola, mis vastab 10 mg 
diklofenaknaatriumile. 
Abiained: Karboksüpolümetüleen, polüetüleenglükool, dietanoolamiin, 
isopropüülalkohol, propüleenglükool, naatriumsulfit, polüetüleenglükooli tsetüüleeter, 
detsiiloleaat, vedel parafiin, puhastatud vesi. 
 
Toime ja kasutamine 
Naklofen geel on põletikuvastase ja valuvaigistava toimega ravim paikseks (nahale) 
manustamiseks. Ravim tungib läbi naha haigestunud kohani, vähendab põletikulist 
turset ja parandab liikuvust. Seetõttu kasutatakse Naklofen geeli reumaatiliste 
haiguste kergete vormide (põletikuline, degeneratiivne ja liigesteväline reuma) ning 
teiste valulike sündroomide (spordivigastused jt. pehmete kudede vigastused, 
näiteks venitused, nikastused ja põrutused juhul, kui nahk ei ole kahjustatud) korral. 
 
Näidustused 
Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral. 
 
Vastunäidustused 
Te ei tohi kasutada Naklofen geeli juhul, kui Te olete ülitundlik diklofenakile, mõnele 
teisele geeli koostisosale või mõnele muule mittesteroidsele põletikuvastasele 
ravimile (eriti kui Teil tekkis pärast salitsülaatide või teiste mittesteroidsete 
põletikuvastaste ravimite tarvitamist astma, nohu või nõgestõbi). 
Alla 6-aastatele lastele Naklofen geeli ei soovitata. 
 
Hoiatused 
Naklofen geeli tohib manustada ainult tervele ja kahjustamata nahale. Ravimit ei tohi 
manustada lahtistele haavadele ega teistele nahavigastustele. Vältima peaks ka 
kontakti silmade ja limaskestadega. 
Naklofen geeli kasutamise ajal peaksite Te hoiduma liigsest päevitamisest.  
Peale ravimi manustamist peske oma käed hoolikalt puhtaks. Ärge võtke seda 
ravimit sisse. 
 
Rasedus ja imetamine 
Raseduse algperioodil võib Naklofen geeli kasutada ainult juhul, kui oodatav kasu 
ületab võimalikud ohud lootele. Raseduse viimasel kolmandikul ei soovitata Naklofen 
geeli kasutada. 
Rinnaga toitmise ajal võib Naklofen geeli kasutada ainult lühiajaliselt ja väikestes 
kogustes. Last rinnaga toitvad emad ei tohi ravimit määrida rindadele. 
 
Koostoimed 
Ettevaatus on vajalik mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suukaudsete vormide 
samaaegse tarvitamise korral. Naklofen geeli ei tohi kasutada õhku mitteläbilaskva 
(okluseeriva) sideme all. 



Ettevaatus on vajalik samuti suurte geelikoguste manustamisel ulatuslikele tundliku 
nahaga pindadele pika aja jooksul. 
 
Annustamine ja manustamine 
5 kuni 10 cm pikkune Naklofen geeli riba tuleb manustada kahjustatud piirkonnale 3 
kuni 4 korda päevas ja õrnalt naha sisse hõõruda. 
Ravikuur kestab tavaliselt 2 kuni 4 nädalat. 
Naklofen geeli võib ettevaatusega kasutada samaaegselt põletikuvastaste ja 
valuvaigistavate ravimite suukaudsete vormidega. 
Kui kahe nädala jooksul Teie seisund ei parane või isegi halveneb, konsulteerige 
kindlasti oma arstiga. 
 
Üleannustamine 
Üleannustamisel võivad tekkida kahjulikud toimed, peamiselt iiveldus või 
oksendamine. Selliste sümptomite tekkimisel konsulteerige koheselt oma arstiga. 
 
Kõrvaltoimed  
Naklofen geel on üldiselt hästi talutav. Mõnikord võivad manustamiskohal ette tulla 
punetus, sügelemine või põletustunne. Üksikutel patsientidel võib ette tulla naha 
valguse suhtes tundlikuks muutumist. 
Ravi kestel võib väga harva esinda ülitundlikkusreaktsioone: nahalööve, nõgestõbi, 
bronhiaalastma, kõriturse. Kui see peaks juhtuma, katkestage koheselt ravi ja 
informeerige sellest oma arsti. 
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg 
Mitte tarvitada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja möödumist. 
Säilitada temperatuuril kuni 30 °C.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Pakend 
60 g geeli tuubis. 
 
Tootja/müügiloa hoidja 
KRKA, d.d., Novo mesto, Sloveenia 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis 
K-Büroo Marketing OÜ, Kalevi 112/2, 50104 Tartu 
 
Infoleht kaasajastatud 
8. juuli 1997. 
 
Infoleht kooskõlastatud august 2002. 


