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Voltaren Emulgel 10mg/1g 100g
 

Cena: 33,72 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Glaxo SmithKline

ILOŚĆ:  100 g

 

Lek Voltaren Emulgel 1% jest  żelem przeznaczonym do wcierania w skórę. Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i
przeciwobrzękowo

 

 

DZIAŁANIE:

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Voltaren Emulgel 1%
wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

 

WSKAZANIA:

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:
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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, czy łokieć tenisisty),

ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

 

DAWKOWANIE:

Stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę delikatnie wcierając. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca
zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Voltaren Emulgel 1% (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są
wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2.

Po zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.

 

SKŁAD:

100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodu (Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 g soli dietyloamoniowej diklofenaku

substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła
parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45), woda oczyszczona

 

OSTRZEŻENIA: 

Żelu nie stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski,

Unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem,

Należy unikać kontaktu żelu z błonami śluzowymi (np. jama ustna).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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