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Voltaren Max żel 100 g
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Voltaren Max to lek wydawany bez recepty, działający przeciwbólowo i przeciwzapalnie, który jest przeznaczony dla osób zmagających
się z różnego rodzaju dolegliwościami ze strony stawów. Może być stosowany zarówno przez dłuższy czas, przy przewlekłej chorobie,
jak i doraźnie, w sytuacjach, gdy ból pojawia się nagle, np. w efekcie kontuzji lub urazu. Preparat jest dostępny w formie żelu, dzięki
czemu jego aplikacja jest niezwykle łatwa i szybka. Zawartość maksymalnej dawki substancji przeciwbólowej i przeciwzapalnej, jaka jest
możliwa bez recepty, sprawia, że lek wyróżnia się długim działaniem, nawet do 12 godzin. Co za tym idzie, poranna aplikacja pozwala na
zminimalizowanie dolegliwości bólowych w ciągu całego dnia. Wieczorna aplikacja ułatwia przespanie nocy, zmniejszając ryzyko
pojawienia się nagłego bólu, który utrudniałby ponowne zaśnięcie.

Jakie objawy mogą sugerować zastosowanie leku Voltaren Max? Gdy przy wykonywaniu określonego ruchu pojawia się ból, który z
czasem przyjmuje charakter ciągły i pojawia się również w nocy, może być to wyraźny sygnał wystąpienia choroby zwyrodnieniowej
stawów, czyli CHZS. Jest to jedna z najczęściej pojawiających się chorób stawów, która może spotkać osoby w różnym wieku, należy
jednak zauważyć, że podatność na nią zwiększa się wraz z wiekiem. Ryzyko jest zwiększone zwłaszcza w przypadku osób z nadwagą
lub intensywnie uprawiających sport. Chorobie stawów towarzyszą takie symptomy jak stan zapalny, ograniczenie ruchomości oraz
wrażenie tarcia w stawach. Voltaren Max może być także stosowany w przypadku pojawienia się zapalenia, będącego naturalną reakcją
organizmu na uszkodzenie tkanek lub komórek. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, uwalniane są substancje chemiczne, które wpływają na
rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscu, gdzie doszło do uszkodzenia. Z tego względu, zwiększa się miejscowy przepływ krwi, a
uszkodzony obszar zaczyna puchnąć i czerwienić się. Typowym objawem jest też wrażenie, że w tym miejscu skóra jest cieplejsza.

Z uwagi na fakt, iż powstający stan zapalny uciska nerwy, odczuwa się ból. Stosując lek przeciwzapalny, taki jak Voltaren Max, można
przywrócić prawidłowy przepływ krwi, co przełoży się na zmniejszenie nieprzyjemnego uczucia gorącej skóry oraz zniwelowanie
zaczerwienienia. Oprócz tego, lek może przyczynić się do zredukowania opuchlizny i bólu, a tkanki będą mogły szybciej się
zregenerować. Voltaren Max jest zaliczany do grupy analgetyków. Właśnie takim terminem medycznym określa się preparaty
przeciwbólowe. Ich sposób działania polega na znieczuleniu zakończeń nerwowych w danym miejscu (tam, gdzie doszło do
uszkodzenia tkanki). Oprócz tego analgetyki mogą wpływać na określone części mózgu - te, do których dociera impuls bólowy. W tym
przypadku mamy do czynienia z działaniem ośrodkowym.
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Substancją czynną, która wyróżnia się działaniem przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym oraz przeciwbólowym, jest diklofenak,
stanowiący jeden ze składników leku. Jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Odpowiada on za hamowanie oddziaływania
prostaglandyn, czyli substancji które znajdują się w organizmie i są odpowiedzialne za stan zapalny i dolegliwości bólowe. Dzięki temu,
możliwe jest złagodzenie objawów. Voltaren Max w formie żelu zawiera podwójne stężenie substancji aktywnej, które wynosi 2,32%. Z
tego względu, można stosować go tylko dwa razy na dobę, maksymalnie przez okres 3 tygodni. Lek jest dostępny w trzech
pojemnościach - 50 g, 100 g oraz 180 g, dzięki czemu można bez problemu dopasować go do swoich potrzeb. Wyposażenie w trójkątną
nakrętkę sprawia, że zarówno odkręcanie, jak i zakręcanie są bardzo proste oraz komfortowe.

Opis
Voltaren MAX żel to produkt leczniczy, który zawiera substancję czynną diklofenak dietyloamoniowy, należącą do grupy niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa potrójnie: przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. Żel jest stosowany do
miejscowego leczenia bólu i stanów zapalnych, takich jak zapalenie stawów, ból mięśni i ścięgien, ból pleców, ból pourazowy oraz ból
pourazowy spowodowany skręceniami i zwichnięciami. Voltaren Max to silne rozwiązanie bez obciążania żołądka, przynosi ulgę w bólu
dwa razy szybciej.* Diklofenak działa poprzez hamowanie produkcji prostaglandyn, które są związane z procesem zapalnym, co
przyczynia się do zmniejszenia bólu i obrzęku. Produkt jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku
życia. Żel należy wcierać w skórę w miejscu bólu i pozostawić do wchłonięcia. Zapomnij o bólu na cały dzień i całą noc! Voltaren MAX
stosowany rano i wieczorem działa do 24h.

*W testach laboratoryjnych
działanie przeciwbólowe do 24h przy aplikacji żelu co 12 godzin

Cechy

 zawiera substancję czynną diklofenak dietyloamoniowy
Działa potrójnie: przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo
Voltaren MAX stosowany rano i wieczorem działa do 24h  działanie przeciwbólowe do 24h przy aplikacji żelu co 12 godzin

Składniki
100 g leku zawiera 2,32 g substancji czynnej - diklofenaku dietyloamoniowego oraz substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy,
alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina,
kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E 321), woda oczyszczona

Stosowanie
Stosować rano i wieczorem.

Sposób stosowania:
Voltaren Max należy stosować na powierzchnię skóry w miejscu bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie, 2 razy na dobę (rano i
wieczorem).
Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie na skórę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na diklofenak, kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne takie jak
ibuprofen.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100
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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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