
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Felogel, 23,2 mg/g geel 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks gramm geeli sisaldab 23,2 mg diklofenakdietüülamiini, mis vastab 20 mg diklofenaknaatriumile. 
INN: Diclofenacum 
 
Teadaolevat toimet omavad abiained: 1 g geeli sisaldab 50 mg propüleenglükooli, 0,2 mg 
butüülhüdroksütolueeni. 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Geel. 
Valge, homogeenne, kreemisarnane geel. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Täiskasvanud ja 14-aastased ning 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. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Annustamine 
 
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed 

Felogel leevendab valu kuni 12 tunniks (manustatuna kaks korda ööpäevas – eelistatult hommikul ja 
õhtul). Geel tuleb ravitaval piirkonnal õrnalt naha sisse hõõruda. 
 
Kogus sõltub valuliku piirkonna suurusest: 2…4 g geeli (kogus, mis vastab kirsi kuni kreeka pähkli 
suurusele) on piisav, et ravida ligikaudu 400...800 cm2 piirkonda. Maksimaalne ööpäevane annus on 
8 g geeli. 
Kui käed ise ei ole ravitav piirkond, tuleb pärast manustamist käsi pesta. 
Enne sideme panemist (vt ka lõik 4.4) peab laskma geelil naha peal mõne minuti kuivada. 
Ravi kestus sõltub näidustusest ja kliinilisest vastusest: 



- traumajärgsed seisundid ja pehmete kudede lokaalsed põletikud (täiskasvanud ja 14-aastased ning 
vanemad noorukid) – geeli ei soovitata kasutada kauem kui 14 päeva, kui arst ei ole määranud 
teisiti; 

- osteoartroosi lokaalsed vormid (täiskasvanud vanuses 18 aastat ja vanemad) – geeli ei soovitata 
kasutada kauem kui 21 päeva, kui arst ei ole määranud teisiti. 

Kui seisund 7 päeva jooksul ei parane või kui see halveneb, peavad patsiendid pidama nõu oma 
arstiga. 
 
Kui 14-aastastel ja vanematel noorukitel on valu vaigistamiseks vaja seda ravimit üle 7 päeva või kui 
sümptomid süvenevad, on patsiendil / nooruki vanematel soovitatav pidada nõu arstiga. 
 
Eakad patsiendid 

Kasutada võib täiskasvanute tavaannust. Võimaliku kõrvaltoimete profiili tõttu on eakaid vaja 
hoolikalt jälgida. 
 
Neerukahjustusega patsiendid 

Neerukahjustusega patsientidel ei ole annuse vähendamine vajalik. 
 
Maksakahjustusega patsiendid 

Maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse vähendamine vajalik. 
 
Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased) 

Laste ja alla 14-aastaste noorukite kohta puuduvad piisavad efektiivsuse ja ohutuse andmed (vt ka lõik 
4.3). 
 
Manustamisviis 
Ainult kutaanseks kasutamiseks. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
• Ülitundlikkus diklofenaki, atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA-de või lõigus 6.1 loetletud 

mis tahes abiainete suhtes. 
• Kroonilise astmaga või ilma selleta patsiendid, kellel atsetüülsalitsüülhape või teised 

mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) põhjustavad astmahooge, angioödeemi, 
urikaariat või ägedat riniiti. 

• Kasutamine lahtistel haavadel, nahapõletike või infektsioonide ja ekseemi korral limaskestadel. 
• Kasutamine alla 14-aastastel lastel ja noorukitel. 
• Raseduse viimane trimester. 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
Paikselt manustatava diklofenaki kasutamisest tingitud süsteemseid kõrvaltoimeid ei saa välistada, kui 
ravimit kasutatakse suuremates annustes/kogustes suurtel nahapindadel ja/või pikema aja jooksul, 
sama on täheldatud diklofenaki süsteemse ravimvormiga. 
 
Süsteemsete MSPVA-de samaaegsel kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, sest ei saa välistada 
kõrvaltoimete, eriti süsteemsete kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist. 
 
Felogeli tohib manustada ainult tervele ja kahjustamata nahapinnale (mitte nahahaavad või lahtised 
vigastused). 
 
Tuleb vältida  sattumist silma või limaskestadele ning ravimit ei tohi kunagi manustada suukaudselt. 
 



Seda preparaati võib kasutada mitteoklusiivsete sidemetega, kuid ei tohi kasutada koos õhku 
mitteläbilaskva oklusiivse sidemega. 
 
Patsiendid, kellel on anamneesis või esineb aktiivne peptiline haavand. Üksikjuhtudel on teatatud 
mõningasest seedetrakti veritsuse võimalusest inimestel, kellel on see haigus varem esinenud. 
 
Patsiendid, kes põevad astmat, heinapalavikku, nina limaskestade turset (nn ninapolüübid) või 
kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust, kroonilisi hingamisteede infektsioone (eriti heinapalaviku 
sarnaste sümptomitega), ja patsiendid, kes on ülitundlikud mistahes valuvaigistite ja reumavastaste 
ravimite suhtes, on suurema riskiga astmahoogude (nn valuvaigisti talumatus / „analgeetikumi 
astma“), naha- või limaskestade paikse turse (nn Quincke ödeem) või urtikaaria tekkeks kui teised 
patsiendid, kes saavad ravi Felogeliga. 
 
Nendel patsientidel võib Felogeli kasutada ainult teatud ettevaatusabinõude (hädaolukorraks 
valmisolek) ja meditsiinilise järelevalve all. Sama kehtib ka patsientide kohta, kes on allergilised ka 
teiste ainete suhtes, nagu nahareaktsioon, sügelus või urtikaaria. 
 
Kui pärast ravimi pealekandmist tekib nahalööve, tuleb ravi katkestada. 
 
Patsiente tuleb hoiatada liigse päikesekiirguse eest, et vähendada valgustundlikkuse esinemist. 
 
Tuleb rakendada ennetavaid meetmeid, et lapsed ei puutuks kokku nahapiirkondadega, millele on 
kantud geeli. 
 
Felogel sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust. Geel sisaldab ka 
butüülhüdroksütolueeni, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või 
silmade ja limaskestade ärritust. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Nahale manustatud diklofenaki väga väikese süsteemse imendumise tõttu on koostoimed teiste 
ravimitega ebatõenäolised. 
Paikselt manustatava diklofenaki ja suukaudsete mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite 
(MSPVA-d) või aspiriini samaaegset kasutamist ei ole uuritud, aga see võib tugevdada MSPVA-de 
kõrvaltoimeid. Mitte kasuta kombinatsioonravi Felogeli ja suukaudse mittesteroidse põletikuvastase 
ravimiga, välja arvatud juhul, kui kasu kaalub üles riski; teha perioodilisi laboriuuringuid. Vältida 
Felogeli samaaegset kasutamist ravitaval nahapiirkonnal koos teiste paiksete toodetega, sealhulgas 
päikesekaitsekreemid, kosmeetikatooted, ihupiimad, niisutajad, putukatõrjevahendid või teised 
paikselt manustatavad ravimid. 
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Rasedus 
 
Võrreldes suukaudselt manustatavate ravimvormidega on diklofenaki süsteemne kontsentratsioon 
pärast paikset manustamist väiksem. Võttes arvesse süsteemse toimega MSPVA-de 
kasutamisekogemust, on soovitused järgmised: 
- prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib ebasoodsalt mõjutada raseduse kulgu ja/või 

embrüo/loote arengut. Andmed epidemioloogilistest uuringutest, kui prostaglandiini inhibiitoreid 
on kasutatud raseduse varases staadiumis, viitavad nurisünnituse ning samuti südame väärarendite 
ja gastroskiisi suurenenud riskile. Südame ja veresoonkonna väärarendite absoluutne risk 
suurenes vähem kui 1%-lt umbes 1,5%-le. Arvatavalt suureneb risk sõltuvalt annuse suurusest ja 
ravi kestusest. Loomadel on prostaglandiini sünteesi inhibiitori manustamisel täheldatud 
embrüode implanteerumiseelset ja -järgset hukkumise ning loodete suremuse suurenemist. Lisaks 
on loomadel teatatud erinevate väärarendite, sealhulgas südame ja veresoonkonna väärarendite 



esinemissageduse suurenemisest, kui prostaglandiini sünteesi inhibiitoreid on manustatud 
organogeneetilisel perioodil. 

 
Raseduse esimesel ja teisel trimestril ei tohi diklofenakki kasutada, välja arvatud juhul, kui see on 
hädavajalik. Kui rasestuda sooviv naine või juba rase kasutab raseduse esimesel või teisel trimestril 
diklofenakki, tuleb kasutada nii väikest annust kui võimalik ja  ii lühikese aja vältel kui võimalik. 
 
Raseduse kolmandal trimestril võib kõikide prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite kasutamine 
põhjustada 

• lootel: 
- kardiopulmonaarset toksilisust (arterioosjuha enneaegne sulgumine ja 

pulmonaalhüpertensioon); 
- neerufunktsiooni häireid, mis võib areneda neerupuudulikkuseks koos oligohüdramnioniga; 
• emal ja vastsündinul raseduse lõpus: 

- võimalikku veritsusaja pikenemist, trombotsüütide agregatsiooni vähendavat toimet, mis võib 
ilmneda ka väga väikeste annuste korral; 

- emaka kontraktsioonide pärssimist, mille tulemusel sünnitus lükkub edasi või pikeneb. 
 
Seetõttu on diklofenaki kasutamine raseduse kolmandal trimestril vastunäidustatud. 
 
Imetamine 
 
Sarnaselt teiste MSPVA-dega eritub diklofenak rinnapiima väikestes kogustes. Siiski ei ole ravimi 
kasutamisel terapeutilistes annustes toimed rinnapiima saavale lapsele tõenäolised. Kuna puuduvad 
kontrolliga uuringud imetavatel emadel, tohib ravimit imetamise ajal kasutada üksnes arsti soovitusel. 
Sellisel juhul ei tohi imetavad emad Felogeli kanda rindadele ega mujale suurele nahapinnale ega 
kasutada pikema aja vältel (vt lõik 4.4). 
 
Fertiilsus 
Puuduvad andmed diklofenaki paiksete ravimvormide kasutamise mõju kohta inimeste viljakusele. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Felogeli paikne kasutamine ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise 
võimet. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Kõrvaltoimete hulka kuuluvad kerged ja mööduvad nahareaktsioonid manustamiskohas. Väga 
harvadel juhtudel võivad tekkida allergilised reaktsioonid. 
 
Tabelis olevad kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemide kaupa ning järjestatud esinemissageduse 
alusel. Kõrvaltoimed on klassifitseeritud järgmise konventsiooni alusel: väga sage (≥ 1/100), sage 
(≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv 
(< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis 
on kõrvaltoimed loetletud tõsiduse vähenemise järjekorras. 
 
Infektsioonid ja infestatsioonid 
Väga harv: pustuloosne lööve 
Immuunsüsteemi häired 

Väga harv: ülitundlikkus (sh urtikaaria), angioödeem 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired 

Väga harv: astma 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 



Sage: dermatiit (sh kontaktdermatiit), lööve, erüteem, ekseem, sügelus 
Harv: bulloosne dermatiit 
Väga harv: valgustundlikkusreaktsioon 
Teadmata: põletustunne manustamiskohal, nahakuivus 
 
Kui geeli kantakse suurtele nahapindadele ja kasutatakse pikema aja vältel, ei saa välistada 
süsteemsete kõrvaltoimete tekkevõimalust (nt neerude, maksa või seedetrakti kõrvaltoimed, 
süsteemsed ülitundlikkusreaktsioonid), mida võib oodata diklofenakki sisaldavate ravimite süsteemsel 
manustamisel. 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest 
kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Sümptomid 
Kuna paiksel kasutamisel on diklofenaki süsteemne imendumine vähene, siis on üleannustamine 
äärmiselt ebatõenäoline. 
Siiski on paikse diklofenaki tahtmatul allaneelamisel oodatavad kõrvaltoimed sarnased 
kõrvaltoimetega, mida on täheldatud diklofenakitablettide üleannustamisel (üks 60 g tuub vastab 
1200 mg diklofenaknaatriumile). 
 
Ravi 
MSPVA-de üleannustamise ravi hõlmab peamiselt toetavaid ja sümptomaatilisi meetmeid. 
Diklofenaki üleannustamisel ei ole tüüpilist kliinilist pilti. Toetav ja sümptomaatiline ravi on vajalik 
selliste tüsistuste korral nagu hüpotensioon, neerupuudulikkus, krambid, seedetrakti ärritus ja 
hingamise pärssumine; spetsiifilised ravimeetodid, nagu forsseeritud diurees, dialüüs või 
hemoperfusioon, ei aita tõenäoliselt MSPVA-sid nende suure plasmavalkudega seondumise ja 
ulatusliku metabolismi tõttu organismist eemaldada. 
 
Ravimi juhusliku allaneelamise korral, mille tagajärjeks on olulised süsteemsed kõrvaltoimed, tuleb 
kasutada üldisi ravimeetmeid, mida tavapäraselt kasutatakse mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite 
mürgistuse raviks. Tuleb kaaluda sümptomaatilist ravi, maoloputuse tegemist ning aktiivsöe 
kasutamist, kui ravimi allaneelamisest ei ole kaua aega möödas (ühe tunni jooksul). 
 
Spetsiifiline antidoot puudub. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline rühm: paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral, 
mittesteroidsed põletikuvastased ained paikseks kasutamiseks, ATC-kood: M02AA15. 
 
Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed 
Diklofenak on tugevatoimeline mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVA), millel on tugevad 
valuvaigistavad, põletikuvastased ja palavikku alandavad omadused. Diklofenaki peamine 
toimemehhanism on prostaglandiinide sünteesi pärssimine. 
 
Traumaatilise või reumaatilise päritoluga valu ja põletiku korral leevendab paikselt manustatav 
diklofenak valu, alandab turset, parandab patsiendi liikuvust ja vähendab normaalse funktsiooni 
taastumiseni kuluvat aega. 



 
Geeli vee-alkoholi aluse tõttu on ravimil ka jahutav toime. 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Imendumine 
Naha kaudu imendunud diklofenaki kogus on võrdeline ravitava piirkonna suurusega ja sõltub nii 
manustatud koguannusest kui ka naha hüdratsiooniastmest. Niiskust ja auru läbilaskev side ei muuda 
imendumist. 
 
Jaotumine 
Pärast diklofenaki paikset manustamist käe- ja põlveliigestele on diklofenaki kontsentratsioone 
mõõdetud plasmas, sünoviaalkoes ja -vedelikus. Maksimaalne plasmakontsentratsioon on ligikaudu 
100 korda väiksem kui pärast sama koguse diklofenaki suukaudset manustamist. 99,7% diklofenakist 
on seotud seerumi valkudega, peamiselt albumiiniga (99,4%). 
Nahast ja aluskoest tungib diklofenak põletikulistesse piirkondadesse, levides ja püsides pigem 
sügaval põletikulistes kudedes (nt liigesed), mitte vereringes. Diklofenaki kontsentratsioon seal on 
kuni 20 korda suurem kui plasmas. 
 
Biotransformatsioon 
Diklofenaki biotransformatsioon toimub osalt intaktse diklofenaki glükuroonimise teel, kuid 
peamiselt ühe- ja mitmekordse hüdroksüülimise teel, mille tulemuseks on mitmete 
fenoolmetaboliitide teke, millest enamik muundatakse glükuroniidkonjugaatideks. Kaks 
fenoolmetaboliiti on bioloogiliselt aktiivsed, kuid palju väiksemal määral kui diklofenak. 
 
Eritumine 
Diklofenaki süsteemne kogukliirens plasmast on 263 ±56 ml/min. Plasma lõplik poolväärtusaeg on 
1...2 tundi. Neljal metaboliidil, sealhulgas kahel aktiivsel, on samuti lühike plasma poolväärtusaeg, 
1...3 tundi. Ühel metaboliidil, 3'-hüdroksü-4'-metoksüdiklofenakil on pikem poolväärtusaeg, kuid see 
on praktiliselt inaktiivne. Diklofenak ja selle metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. 
 
Patsientide erirühmad 
Neerukahjustusega patsientidel ei ole oodata diklofenaki ja selle metaboliitide kumuleerumist. 
Kroonilise hepatiidi või mittedekompenseeritud tsirroosiga patsientidel on diklofenaki kineetika ja 
metabolism sama mis ilma maksahaiguseta patsientidel. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 

 
Diklofenakiga tehtud ägeda toksilisuse ja korduva annustamise toksilisuse uuringud, samuti 
genotoksilisuse ja kartsinogeensuse prekliinilised uuringud ettenähtud terapeutiliste annuste 
kasutamise korral ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. 
 
Diklofenakki sisaldavad geelid on hästi talutavad, ei põhjusta naha ülitundlikkust ega ärritust. 
Erinevates uuringutes ei ilmnenud võimalikku fototoksilisust. Rottidel ei täheldatud diklofenaki 
toimet fertiilsusele. Puuduvad andmed diklofenaki teratogeense potentsiaali kohta hiirtel, rottidel või 
küülikutel. Järeltulijate pre-, peri- ja postnataalne areng ei olnud mõjutatud. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Butüülhüdroksütolueen (E321) 
Karbomeerid 
Kokoüülkaprülokapraat 



Dietüülamiin 
Isopropüülalkohol 
Vedel parafiin (E 905a) 
Makrogooli tsetostearüüleeter 
Oleüülalkohol 
Propüleenglükool (E1520) 
Kineool 
Puhastatud vesi 
 
6.2 Sobimatus 

 
Ei kohaldata. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
2 aastat 
 
Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist: 6 kuud. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 

Hoida temperatuuril kuni 25 ℃. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
Esmane pakend 

60 g või 120 g ravimit on pakendatud kattemembraaniga suletud alumiiniumtuubi, mille sisepind on  
kaetud epoksüfenoollakiga; tuub on suletud augustusseadmega polüpropüleenist (PP) keeratava 
korgiga. 
 
Teisene pakend 

Üks tuub koos kasutusjuhistega infolehega on pappkarbis. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks 
 
Erinõuded puuduvad. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Sopharma AD 
16 Iliensko Shosse Str. 
1220 Sofia 
Bulgaaria 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1061622 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 



Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.05.2022 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
mai 2022 
 


