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Venożel 100 g
 

Cena: 44,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum, Escinum, Tribenosidum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Choroby żył oraz obrzęki zastoinowe kończyn dolnych, obrzęki pooperacyjne i pourazowe, ból w przebiegu chorób kręgosłupa,
reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie pochewek ścięgnistych.

Preparat złożony do stosowania miejscowego działający przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwobrzękowo. Diklofenak, należący do
NLPZ, hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej, powodując zmniejszenie dolegliwości bólowych w stanach zapalnych i
zwyrodnieniowych tkanek miękkich. Tribenozyd jest antagonistą mediatorów bólu i stanu zapalnego (m.in. acetylocholiny, histaminy,
serotoniny, bradykininy). Wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwwysiękowe i przeciwobrzękowe, usprawniając krążenie i
zmniejszając zastój krwi żylnej. Escyna zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych oraz działa przeciwobrzękowo i
przeciwzapalnie. Żel łagodzi ból, zmniejsza obrzęk kończyn dolnych i odczyn zapalny żył.

Skład
Substancja czynna: 100 g żelu zawiera 1,2 g diklofenaku sodu, 1 g tribenozydu i 500 mg escyny.

Dawkowanie
Około 3-4 g żelu nanosi się 3-4 razy dziennie na miejsca bolesne lub zmienione zapalnie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na diklofenak, tribenozyd, escynę lub inne składniki preparatu. Dzieci do 6 r.ż. Ciąża i okres karmienia piersią. Nie
stosować na uszkodzoną skórę, błony śluzowe lub otwarte rany.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/venozel-100-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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