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Voltaren Express Forte 25mg 10 kaps
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenac potassium

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

ILOŚĆ:  10 kapsułek

 

 

Lek przeciwgorączkowy, przeciwzapalny oraz przeciwbólowy.
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DZIAŁANIE:

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, zmniejsza gorączkę.

 

WSKAZANIA:

Voltaren Express Forte stosuje się:

 w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból
pleców), w bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu;

 w leczeniu objawów grypy i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), bólu garda

 

DAWKOWANIE:

Dorośli oraz dzieci od 14 lat: początkowo 1 kapsułka. Dawkę można powtórzyć po 4-6
godzianach. Nie przekraczać dawki 75 mg dziennie.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest diklofenak potasowy.

Jedna kapsułka zawiera:

25 mg diklofenaku potasowego

Pozostałe składniki to:

makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Skład kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol+1,4-sorbitan z
mannitolem),

żółcień chinolinowa 70% (E 104).
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OSTRZEŻENIA: 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Voltaren Express Forte należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty:

jeśli w przeszłości występowały zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak

choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego lub
czarno

zabarwione stolce, oraz jeśli po stosowaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych,

występowały zaburzenia żołądkowe lub zgaga;

jeśli występują zaburzenia jelitowe;

 jeśli występuje astma, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, oraz w przypadku

występowania obrzęków stóp;

 jeśli jednocześnie stosowane są inne leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe;

 jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia serca;

jeśli występuje ryzyko odwodnienia organizmu (z powodu np. biegunki, innej choroby, a także

przed lub po zabiegach chirurgicznych);

jeśli występują zaburzenia krwawienia lub inne choroby krwi, w tym rzadko występująca

porfiria wątrobowa

 

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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