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Voltaren emulgel 1% 50 g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Opis
Voltaren Emulgel wnika głęboko pod skórę i działa potrójnie: eliminuje ból, zwalcza jego przyczynę - stan zapalny i przyspiesza leczenie.
Jest stosowany w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego o różnym podłożu, takiego jak ból pleców, ból stawów, zapalenie stawów, ból
mięśni, pourazowy ból i obrzęk. Produkt jest w formie żelu, który łatwo wchłania się przez skórę i działa miejscowo. Dociera do miejsca
bólu z pominięciem żołądka. Jego aktywnym składnikiem jest diklofenak, który należy do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ). Diklofenak działa poprzez hamowanie enzymu cyklooksygenazy (COX), co powoduje zmniejszenie produkcji
prostaglandyn, substancji odpowiedzialnych za ból, stan zapalny i obrzęk. Dzięki przeciwzapalnym właściwościom żel Voltaren pomaga
również ograniczyć dolegliwości związane z ograniczonymi stanami zapalnymi tkanek miękkich – np. zapalenia ścięgna i torebki
stawowej, zapaleń okołostawowych oraz łokcia tenisisty. Voltaren Emulgel jest łatwy w użyciu i można go stosować bezpośrednio na
bolące miejsca, wmasowując go w skórę. W przypadku zaostrzenia objawów lub wystąpienia działań niepożądanych, należy
skonsultować się z lekarzem. Voltaren Emulgel to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy w postaci żelu, który może być
stosowany w leczeniu różnego rodzaju bólów mięśniowo-szkieletowych. Wybierz precyzyjne rozwiązanie!

Cechy

działa potrójnie: eliminuje ból, zwalcza jego przyczynę - stan zapalny i przyspiesza leczenie
stosowany w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego o różnym podłożu
 łatwo wchłania się przez skórę i działa miejscowo

Składniki
100 g leku Voltaren Emulgel zawiera 1,16 g substancji czynnej - diklofenaku dietyloamoniowego

Stosowanie
Sposób stosowania: Lek należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie 3-4 razy na
dobę.
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Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

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

Galeria
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