
 

Pakendi infoleht: teave patsiendile 
 

Felogel, 23,2 mg/g geel 

diklofenakdietüülamiin 
 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, 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. 
- Lisateabe 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 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
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1. Mis ravim on Felogel ja milleks seda kasutatakse 

 

Felogel sisaldab toimeainena diklofenakki, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 
mittesteroidseteks põletikuvastasteks ravimiteks (MSPVA-d). See on välja töötatud spetsiaalselt naha 
sisse hõõrumiseks ja sellel on tõhustatud nahaläbivus. Toimeaine on suunatud sügavale 
põletikulistesse kudedesse. 
Felogeli kasutatakse valu, turse ja põletiku leevendamiseks liigeseid ja lihaseid mõjutavate mitmete 
valulike seisundite korral. 
 
See on näidustatud: 
Täiskasvanud ning 14-aastased ja vanemad noorukid 

Valu, turse ja põletiku lokaalne sümptomaatiline leevendamine: 
- pehmete kudede traumad: kõõluste, sidemete, lihaste ja liigeste traumad, nt nihestused, venitused 

ja verevalumid ning seljavalu (spordivigastused); 
- pehmete kudede lokaalsed põletikud: kõõlusepõletik (nt „tennise küünarnukk“), bursiit, 

„külmunud õla“ sündroom ja periartriit. 
 
Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad) 

Valu sümptomaatiline leevendamine degeneratiivsete liigesehaiguste lokaalsete vormide korral, nagu 
perifeersete liigeste ja lülisamba osteoartriit. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Felogeli kasutamist 
 
Felogeli ei tohi kasutada 
- kui olete diklofenaki või teiste valu-, palaviku- või põletikuvastaste ravimite suhtes, nagu 

ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhape (aine, mida kasutatakse ka verehüüvete tekke vältimiseks) või 
teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud 
lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Allergilise reaktsiooni sümptomid võivad olla vilistav hingamine või õhupuudus, nahalööve koos 
villide või nõgeslööbega, näo või keele turse, vesine nohu; 



 

- kui teil on astmahoog (õhupuudus), urtikaaria (nahalööve), angioödeem või äge nohu, mis on 
põhjustatud atsetüülsalitsüülhappest või muudest mittesteroidsetest põletikuvastastest ravimitest, 
olenemata sellest, kas teil on krooniline astma või mitte; 

- naha lahtistel vigastustel, põletikel või infektsioonidel, samuti ekseemil või limaskestadel; 
- lastel ja alla 14-aastastel noorukitel; 
- raseduse viimasel trimestril. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
- Enne Felogeli kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui teil on teistest patsientidest suurem 

tõenäosus astmahoo (nn valuvaigisti talumatus/analgeetiline astma), naha või limaskesta paikse 
turse (nn Quincke ödeem) või nõgestõve tekkeks, kui teil on astma, heinapalavik, ninalimaskesta 
turse (nn ninapolüübid) või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, krooniline hingamisteede 
infektsioon (eeskätt seotud heinapalavikulaadsete sümptomitega) või ülitundlikkus mis tahes teiste 
valuvaigistite ja reumavastaste ravimite suhtes. 
Sellistel patsientidel tohib Felogeli kasutada üksnes teatud ettevaatusabinõude rakendamisel 
(erakorralise arstiabi osutamise valmidus) ja vahetu meditsiinilise jälgimise all. Sama kehtib 
patsientide puhul, kellel on allergia teiste ainete suhtes, mis avaldub nt nahareaktsioonide, 
sügeluse või nõgeslööbena. 

- Vältige ravimi kandmist suurtele nahapiirkondadele ja pikema aja vältel, välja arvatud juhul, kui 
arst on seda soovitanud. Kui Felogeli kantakse suurele nahapinnale ja pikema aja vältel, ei saa 
välistada Felogeli kasutamisest tulenevate süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust. 
Kõrvaltoimete suurenenud tekkevõimaluse tõttu olge ettevaatlik, kui kasutate teisi diklofenakki 
sisaldavaid ravimeid või valuvaigisteid, mida nimetatakse MSPVA-deks, nagu 
atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen. 

- Kandke Felogeli üksnes tervele, kahjustamata ja vigastamata nahale. Vältige suu limaskestale 
sattumist. 
Kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand (või on varem esinenud), rääkige sellest enne 
geeli kasutamist oma arstile või apteekrile. 

- Felogel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda suus ega neelake seda alla. 
Pärast kasutamist peske käsi, välja arvatud juhul, kui ravitav piirkond asub kätel. Olge ettevaatlik, 
et Felogel ei satuks silma. Kui see juhtub, loputage silmi põhjalikult puhta veega. Kui 
ebamugavustunne püsib, pöörduge oma arsti või apteekri poole,. 

- Pärast geeli nahale kandmist võite kasutada õhku läbilaskvat sidet (mitteoklusiivset sidet), kuid 
laske enne seda nahale kantud geelil mõne minuti vältel kuivada. Ärge kasutage õhukindlat sidet. 

- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 
ühendust arstiga. 

- Nahalööbe tekkimisel tuleb selle ravimi kasutamine lõpetada. 
- Vältige selle ravimi kasutamise ajal kokkupuudet päikesevalguse, sealhulgas solaariumivalgusega. 

Võtke kasutusele ettevaatusabinõud, et lapsed ei saaks katsuda kohta, kuhu on manustatud geeli. 
 
Kui teil on küsimusi, pidage enne Felogeli kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Lapsed ja noorukid 
Felogel on alla 14-aastastele lastele ja noorukitele vastunäidustatud. 
 
Muud ravimid ja Felogel 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid. 
Felogeli sihipärase kasutamise korral nahal ei ole seni teadaolevaid koostoimeid. 
Ärge kasutage kombinatsioonravi Felogeli ja suukaudse MSPVA-ga, välja arvatud juhul, kui kasu 
kaalub üles riski, ja tehke perioodilisi laboratoorseid analüüse. Vältige Felogeli samaaegset kasutamist 
ravitaval nahapiirkonnal teiste paikselt kasutatavate toodetega, sealhulgas päikesekaitsekreemide, 
kosmeetikatoodete, ihupiima, niisutajate, putukatõrjevahendite või muude paikselt manustatavate 
ravimitega. 
 
Rasedus ja imetamine 



 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
Felogeli ei tohi kasutada raseduse viimase 3 kuu vältel, kuna see võib kahjustada teie sündimata last 
või põhjustada probleeme sünnituse ajal. 
Felogeli tohib raseduse esimese 6 kuu vältel kasutada ainult arsti ettekirjutusel, annus tuleb hoida 
võimalikult väiksena ja ravi kestus võimalikult lühike. 
Felogeli tohib rinnaga toitmise ajal kasutada ainult arsti nõuandel, sest diklofenak eritub väikestes 
kogustes rinnapiima. Siiski ei tohi Felogeli kanda imetavate emade rindadele, mujale suurtele 
nahapindadele ega pikema aja vältel. 
Kui olete rase või toidate last rinnaga, pidage lisateabe saamiseks nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Juhistekohasel kasutamisel ei mõjuta Felogel või mõjutab ebaoluliselt teie autojuhtimise ja masinate 
käsitsemise võimet. 
 
Felogel sisaldab: 
- propüleenglükooli (E1520), mis võib põhjustada nahaärritust; 
- butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt 

kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust. 
 
 
3. Kuidas Felogeli kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui palju Felogeli kasutada 

 
Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid 

Geeli kantakse valulikule piirkonnale kaks korda ööpäevas (eelistatult hommikul ja õhtul). 
 
Kuidas Felogeli manustada 
1. Katte eemaldamiseks enne esmakordset kasutamist keerake korki ja eemaldage see tuubilt. Asetage 
kork ümberpööratult tuubi otsa, keerake ja läbistage tuubi kate. 
2. Pigistage õrnalt tuubist välja väike kogus geeli ning hõõruge see aeglaselt valutavale või turses 
nahapinnale. Manustatava ravimi kogus sõltub valutava või turses piirkonna suurusest; piisav kogus 
on tavaliselt kirsi kuni kreekapähkli suurune kogus, mis vastab 2…4 g geelile. Maksimaalne 
ööpäevane annus on 8 g geeli. Te võite tunda geeli naha sisse hõõrudes kergelt jahutavat efekti. 
Enne õhku läbilaskva sideme paigaldamist laske geelil mõni minuti kuivada (vt ka lõik 2. „Hoiatused 

ja ettevaatusabinõud“). 
3. Kui käed ei vaja ravi, siis tuleb pärast geeli sissehõõrumist käed ära pesta, vältimaks juhuslikku 
kontakti suu ja silmadega (vt lõiku 2). 
 
Eakad patsiendid 
Annuse kohandamine ei ole vajalik. Kui te olete eakas, peate pöörama erilist tähelepanu 
kõrvaltoimetele ja pidama vajaduse korral nõu arsti või apteekriga. 
 
Neeru- või maksafunktsiooni kahjustus 
Annuse vähendamine ei ole vajalik. 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel (alla 14-aastastel) 
Felogel on vastunäidustatud lastele ja alla 14-aastastele noorukitele (vt lõik 2 „Felogeli ei tohi 
kasutada“). 
 
Felogel on ette nähtud ainult välispidiseks kasutamiseks. 
 
Kui kaua Felogeli kasutada 



 

 
Täiskasvanud ning 14-aastased ja vanemad noorukid 

Te ei tohi seda geeli kasutada üle 14 päeva traumajärgsete seisundite (nt nihestuste, venituste, 
verevalumite tõttu) ja pehmete kudede lokaalsete põletike (nt kõõlusepõletik, küünarnuki või põlve 
piirkonna turse) korral. 
 
Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad) 

Osteoartroosi korral ei tohi seda geeli kasutada üle 21 päeva. 
 
Ravimi pikemaajaliseks kasutamiseks on vajalik arsti luba. 
 
Kui valu ja turse ei leevene 7 päeva jooksul või kui need süvenevad, rääkige sellest oma arstile. 
 
Kui 14-aastaste ja vanemate noorukite puhul sümptomid süvenevad või ei leevene 7 päeva jooksul, 
peab patsient ise või koos vanematega pidama nõu arstiga. 
 
Kui te kasutate Felogeli rohkem, kui ette nähtud 
Kui kasutate kogemata Felogeli rohkem, kui ette nähtud, ei ole üleannustamine tõenäoline, sest ravimi 
nahale määrimisel on imendumine vereringesse vähene. Kui olete nahale määrinud soovitatavast 
annusest märksa rohkem, tuleb geel eemaldada ja veega maha pesta. 
 
- Kui teie olete või on teie laps kogemata geeli alla neelanud, võtke kohe ühendust oma arstiga. 
 
Kui te unustate Felogeli kasutada 
Kui te unustate Felogel õigel ajal manustada, kandke see nahale, kui see teile meenub, ja jätkake siis 
nagu tavaliselt. Ärge kandke nahale kahekordset kogust, kui eelmine manustamiskord jäi vahele. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised. 
Kui teil tekib mõni järgmistest allergianähtudest, LÕPETAGE Felogeli kasutamine ja rääkige sellest 
kohe oma arstile või apteekrile: 
- nahalööve villidega; nõgestõbi (need kõrvaltoimed on harvad ja võivad esineda 1 kuni 10 inimesel 

10 000 st); 
- vilisev hingamine, õhupuudus või pigistustunne rinnus (astma) (need kõrvaltoimed on väga 

harvad ja võivad esineda vähem kui 1 inimesel 10 000 st); 
- näo, huulte, keele või kurgu turse (need kõrvaltoimed on väga harvad ja võivad esineda vähem kui 

1 inimesel 10 000st). 
 
Teised võimalikud kõrvaltoimed on tavaliselt kerged, mööduvad ja kahjutud (kui olete mures, rääkige 
sellest oma arstile või apteekrile). 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st) 

- Dermatiit (sealhulgas kontaktdermatiit), nahalööve, sügelus, naha punetus või kipitus, ekseem. 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st) 

- Pustuloosne lööve 
- Nahk võib olla päikese suhtes tundlikum. Võimalikud tunnused on päikesepõletus koos sügeluse, 

turse ja villidega. 
 
Teadmata 

- Põletustunne manustamiskohal. Kuiv nahk. 



 

 
Kui Felogeli kantakse suurtele nahapiirkondadele pikema aja vältel, ei saa täielikult välistada 
süsteemsete kõrvaltoimete tekkevõimalust (nt neerude, maksa või seedetrakti kõrvaltoimed, 
süsteemsed ülitundlikkusreaktsioonid) nagu pärast diklofenakki sisaldavate ravimite süsteemset 
manustamist. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 

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 teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Felogeli säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 ℃. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil pärast „EXP. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist: 6 (kuus) kuud. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Felogel sisaldab 
- Toimeaine on diklofenakdietüülamiin. 1 g geeli sisaldab 23,2 mg diklofenakdietüülamiini. 
Teised koostisosad (abiained) on: butüülhüdroksütolueen (E321), karbomeerid, 
kokoüülkaprülokapraat, dietüülamiin, isopropüülalkohol, vedel parafiin (E905a), makrogooli 
tsetostearüüleeter, oleüülalkohol, propüleenglükool (E1520), kineool, puhastatud vesi. 
 
Kuidas Felogel välja näeb ja pakendi sisu 

Felogel on valge homogeenne kreemisarnane geel. 
 
60 g või 120 g ravimit on pakendatud kattemebraaniga suletud alumiiniumtuubi, mille sisepind on 
kaetud epoksüfenoollakiga; tuub on suletud augustusseadmega popüpropüleenist (PP) keeratava 
korgiga. 
 
Iga tuub koos pakendi infolehega on pappkarbis. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 

Müügiloa hoidja ja tootja 

Sopharma AD 
16 Iliensko Shosse Str. 
1220 Sofia 
Bulgaaria 
 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Hagarex OÜ 
Uusaru 5 
76505 Saue 
Eesti 



 

 

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 

nimetustega 

Bulgaaria  Фелоран Плюс 2,32% гел 
Eesti   Felogel 
Läti   Felogel 23,2 mg/g gels 
Poola   Felogel Max 
 
Infoleht on viimati uuendatud mais 2022. 
 
 


