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Voltaren emulgel 1% 150 g
Cena: 28,90 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

150 g

Postać

Żele

Producent

NOVARTIS

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
Skład
Substancja czynna: 100 g produktu Voltaren Emulgel 1% zawiera 1 g diklofenaku sodowego(Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 g
soli dietyloamoniowej diklofenaku.
Wskazania i działanie
Voltaren Emulgel 1% jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.
Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.Stosowany jest w miejscowym leczeniu:
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych
wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak:
zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.
Dorośli (powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów
Dawkowanie
Stosować miejscowo na skórę 3-4 razy na dobę, delikatnie wcierając. Ilość żelu należy dostosować do wielkości miejsca chorobowo
zmienionego. Czas trwania leczenia zależy od wskazań i reakcji na leczenie. W przypadku stosowania preparatu bez konsultacji z
lekarzem, nie należy stosować dłużej niż 14 dni. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Voltaren Emulgel
1% jest także przeciwwskazany u tych pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są
wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej
14 lat
Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
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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