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Voltaren express forte 25 mg x 20 kaps
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Voltaren Express Forte to lek przeciwbólowy, wykazujący również działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jest stosowany w
zwalczaniu dolegliwości bólowych różnego pochodzenia o średnim i dużym nasileniu.

Lek Voltaren Express Forte uśmierza nawet ostre bóle reumatyczne, bóle głowy, zębów, czy dolegliwości bólowe, towarzyszące
miesiączkowaniu. Z powodzeniem bywa stosowany również w leczeniu objawowym infekcji, takich jak grypa, czy przeziębienie —
łagodzi ból gardła i obniża gorączkę.

Voltaren Express Forte przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia. Lek ma postać miękkich,
łatwych do przełknięcia kapsułek. Substancją czynną leku Voltaren Express Forte jest diklofenak potasowy.

Opis
Diclofenacum kalicum 25 mg, kapsułki miękkie

Wskazania:

Bóle mięśni, bóle reumatyczne, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (Ból pleców), ból głowy, ból zęba. Bóle menstruacyjne.
Leczenie objawów grypy i przeziębienia (Ból i gorączka), ból gardła.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Cechy

Leczenie objawów grypy i przeziębienia
OTC - Lek wydawany bez recepty
óle mięśni, bóle reumatyczne, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
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Składniki
diklofenak potasowy 25 mg oraz substancje pomocnicze m.in. sorbitol, Dodatkowe informacje - patrz ulotka

Stosowanie
Sposób stosowania
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat
Początkowo 1 kapsułka. Dawkę można powtórzyć po 4 - 6 godzinach. Nie należy stosować dawki większej niż 75 mg (3 kapsułki) w
ciągu doby. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy stosować dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni
w leczeniu gorączki.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki. Nie należy stosować w przypadku choroby
wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek, wątroby lub serca; w przypadku ciąży lub karmienia piersią;
uczulenia na diklofenak lub inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub uczulenia na którykolwiek składnik leku. Szczegółowe
informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

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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