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Voltaren Max żel 180 g
 

Cena: 56,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 g

Postać Żele

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Voltaren Max w postaci żelu jest produktem na bazie diklofenaku dietyloamoniowego, który może być stosowany zarówno przez
pacjentów dorosłych, jak i młodzież w wieku powyżej 14 lat. Lek działa przeciwbólowo i jest przeznaczony do miejscowej aplikacji na
skórę.

Na co jest Voltaren Max żel? Wskazaniem do miejscowego stosowania leku jest długotrwały, chroniczny ból stawów. Produkt leczniczy
może być też aplikowany przy pourazowych dolegliwościach bólowych, a w przypadku pacjentów dorosłych również w sytuacji
wystąpienia choroby zwyrodnieniowej stawów. Wskazaniem do stosowania leku przez młodzież od 14. roku życia i pacjentów dorosłych
są bóle pleców, pourazowe stany zapalne mięśni i stawów, więzadeł i ścięgien, a także ograniczone stany zapalne tkanek miękkich, w
tym zapalenie okołostawowe, łokieć tenisisty czy też zapalenie torebki stawowej. Pacjenci dorośli mogą dodatkowo stosować ten lek
przy ograniczonych i łagodnych postaciach choroby zwyrodnieniowej stawów. Składnik czynny leku jest niesteroidowym lekiem
przeciwzapalnym (NLPZ) i ma właściwości miejscowo przeciwbólowe i przeciwzapalne.

W opakowaniu znajduje się 180 ml żelu Voltaren Max. W skład 1 g żelu wchodzą 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego oraz składniki
pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek Voltaren Max żel, powinien dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do jego
opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zalecane w ulotce dawkowanie Voltaren Max żel powinno być przestrzegane. Zaleca się
stosowanie żelu 2 razy na dobę. Należy go aplikować na bolące miejsca w niewielkich ilościach, a następnie delikatnie wcierać w skórę.
Lek utrzymuje swoje działanie przeciwbólowe przez 12 godzin. Po zastosowaniu żelu należy dokładnie umyć ręce, chyba że to one są
leczone.

U pacjentów stosujących lek Voltaren Max żel mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie muszą one pojawić się u każdej
osoby, która korzysta z tego produktu leczniczego. Niektóre z działań niepożądanych leku wymagają pilnej konsultacji z lekarzem.
Można do nich zaliczyć np. często występującą wysypkę z pęcherzykami lub pokrzywkę, a także bardzo rzadko występujące obrzęki
twarzy, języka, ust i krtani czy też spłycony oddech, sapanie i ucisk w klatce piersiowej. Jeśli chodzi o inne skutki uboczne Voltaren Max
żel, produkt leczniczy często powoduje świąd i wysypkę skórną, a także zapalenie skóry, jej zaczerwienienie lub pieczenie. Bardzo rzadko
lek powoduje natomiast wzrost wrażliwości skóry na światło słoneczne.
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Lek Voltaren Max żel ma pewne przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każda osoba może z niego korzystać. Lek jest
przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na diklofenak dietyloamoniowy lub składniki pomocnicze żelu. Produkt leczniczy nie
powinien być też stosowany w przypadku dzieci w wieku poniżej 14 lat. Nie należy również korzystać z leku, jeśli pacjentka jest w
trzecim trymestrze ciąży. Przeciwwskazaniem jest też wcześniejsza reakcja uczuleniowa na kwas acetylosalicylowy, ibuprofen bądź
jakiekolwiek inne leki stosowane na bóle, gorączkę i stany zapalne.

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak dietyloamoniowy.
1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.

Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła,
makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E 321),
woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Voltaren Max poleca się szczególnie osobom odczuwającym chroniczny, długotrwały i męczący ból stawów, który przeszkadza w
wykonywaniu codziennych czynności, ale również tym, którzy cierpią na nagły ból wynikający z urazu, ból pojawiający się od niedawna.
Voltaren Max mogą używać również osoby dorosłe cierpiące na chorobę zwyrodnieniową stawów.
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.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Voltaren MAX

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad
kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy (stosowany również, jako lek przeciwzakrzepowy),
ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych
w trzecim trymestrze ciąży
u dzieci poniżej 14 lat.

Dawkowanie
Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Dorośli i dzieci powyżej 14 lat
Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin. Należy go stosować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na bolące miejsca
Sposób stosowania:
1. W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy odkręcić zakrętkę, nałożyć ją odwrotną stroną na zabezpieczenie i przekręcić,
co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.
2. Następnie należy delikatnie wycisnąć niewielką ilość żelu z tuby i nałożyć na bolące lub spuchnięte miejsca, delikatnie wcierając w
skórę.
Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: wystarczająca jest ilość żelu odpowiadajaca wielkości
owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego. Podczas wcierania żelu odczuwalny jest delikatny efekt chłodzący.
3. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.
Nie należy stosować leku dłużej niż:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku nadwerężeń mięśni i stawów oraz zapalenia ścięgien.
Dorośli (powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać
stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z pęcherzykami, pokrzywka
Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce
piersiowej (astma).
 Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Voltaren MAX są zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i
przemijające.
Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek):

Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry).

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

Zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i
pęcherzami.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy
powiadomić lekarza lub farmaceutę.

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.
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