
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Olfen Roll-on, 1% geel 
Diklofenaknaatrium 

 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
-   Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Olfen Roll-on’i täpselt juhisele vastavalt. 
-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.  
-   Kui pärast 5-7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate  
oma arstiga ühendust võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda 
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või 
apteekrile. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
 
1. Mis ravim on Olfen Roll-on ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Olfen Roll-on’i kasutamist  
3. Kuidas Olfen Roll-on’i kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Olfen Roll-on’i säilitada  
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON OLFEN ROLL-ON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Olfen Roll-on on diklofenakki sisaldav valuvaigistava ja põletikuvastase ning nahale 
kandmisel jahutava toimega ravim. Olfen Roll-on sobib reumaatiliste vaevuste välispidiseks 
ravimiseks liigeste, kõõluste ja lihaste piirkonnas, s.t. artrooside (liigese kulumine), 
lihasreuma, limapauna põletiku, valuliku liigesjäikuse või kõõlustupe põletiku puhul. Olfen 
Roll-on’i kasutatakse ka valuvaigistamiseks pärast nikastust, nihestust, põrutust või venitust. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE  OLFEN ROLL-ON’I KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Olfen Roll-on’i 
- kui te olete ülitundlik toimeaine, abiainete naatriummetabisulfiti, isopropanooli või mõne 
Olfen Roll-on’i teise koostisosa suhtes.  
- kui te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe või teiste valuvaigistite ja reumavastaste 
ravimite suhtes. 

 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Olfen Roll-on 
Olfen Roll-on’i ei tohi kanda lahtistele haavadele või eksemaatilisele (põletikulisele) nahale. 
Vältige preparaadi sattumist silma ja limaskestadele. Kui see peaks siiski juhtuma, siis 
loputage silma otsekohe puhta veega ja informeerige oma arsti. Olfen Roll-on’i ei tohi ilma 
arstiga konsulteerimata kanda lapse nahale, ega kasutada pika aja jooksul suurel nahapinnal.  
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud. 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 



Rasedus ja imetamine 
Kuna momendil puudub piisav Olfen Roll-on’i kasutamise kogemus rasedatel ja last 
imetavatel emadel, siis ei tohiks raseduse või imetamise ajal neid ravimeid kasutada ilma 
arstiga nõu pidamata. Diklofenakki ei tohi kasutada raseduse viimasel trimestril. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Mõju ei ole teada. 
 
Oluline teave mõningate Olfen Roll-on’i koostisainete suhtes 
Ravim sisaldab abiainet E223 (naatriummetabisulfit), mis võib põhjustada 
ülitundlikkusreaktsioone.  
 
 
3. KUIDAS OLFEN ROLL-ON’I KASUTADA 
 
Täiskasvanud 
Kui arst ei ole teisiti määranud, siis: 
 
geel (2…4 g) kantakse pudelil oleva kuulotsiku abil 3…4 korda päevas ilma surveta ühtlaselt 
ravitavale nahapinnale (ühekordsel rullimisel kandub 10 cm x 10 cm suurusele alale umbes 
0,5 g geeli). 
Päevaannust – 15 g – ei tohi ületada. 
Teavitage oma arsti, kui pärast kahenädalast ravimi kasutamist kaebused ei kao või isegi 
süvenevad. 
Pidage kinni ravimi pakendil toodud või arsti poolt määratud annusest. Kui teil on tunne, et 
ravimi mõju on liiga nõrk või liiga tugev, siis konsulteerige arsti või apteekriga. 
 
Lapsed: 
Olfen geeli kasutamist ja ohutust lastel ei ole uuritud. 
 
Kui te kasutate Olfen Roll-on’i rohkem kui ette nähtud  
Üleannustamise kohta andmed puuduvad. 
 
Kui Te unustate Olfen Roll-on’i  kasutada 
Kasutage ravimit nii kiiresti kui võimalik, kuid ärge ületage lubatud ööpäevast annust. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Olfen Roll-on põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 

 
Tundlike patsientide puhul võib aeg-ajalt ravitaval kohal tekkida allergiline dermatiit, millega 
kaasneb sügelus, nahapunetus või villide teke. Üksikjuhtudel on täheldatud nahalöövet, 
allergilisi reaktsioone, nagu raskendatud hingamine, hingeldamine ja näo turse või 
suurenenud ülitundlikkus päikesevalguse suhtes. Kui teil peaks ilmnema üks järgnevalt 
loetletud kõrvaltoimetest, siis katkestage ravi Olfen Roll-on’iga ja informeerige viivitamatult 
oma arsti: suureulatuslik nahalööve, raskendatud hingamine, hingeldamine, näo turse. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS OLFEN ROLL-ON’I SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult. 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 



 
6. LISAINFO 
 
Mida Olfen Roll-on sisaldab 
-  Toimeaine on  diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatiumi. 
- Abiained on piimhape, diisopropüüladipaat, isopropanool, naatriummetabisulfit (E223), 
hüdroksüetüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, vesi. 
 
Kuidas Olfen Roll-on välja näeb ja pakendi sisu 
 
Olfen Roll-on sisaldab 50g 1% geeli kuulotsikuga klaaspudelis. Kuulotsikuga klaaspudelis on 
läbipaistev kuni kergelt hägune, värvitu või kollaka värvusega ning õrna isopropanooli 
lõhnaga geel. 
Müügiloa hoidja 
Mepha Lda. 
Lagoas Park 
2740-298 Porto Salvo 
Portugal 
 
 
Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja 
Mepha Baltic Ltd. 
Rupniecibas 7 
Riia, LV-1010 
Läti 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole: 
Mepha Baltic Ltd. Eesti filiaal 
Riia 130 
50411 Tartu 
Telefon: + 372  7 457147 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2010 
 
 
 


