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Voltaren MAX żel 0,0232 g/g 100 g
 

Cena: 48,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,0232 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

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

Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

ILOŚĆ:  100 g

 

 

Voltaren MAX zawiera substancję czynną - diklofenak należący do grupy leków znanych jako
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
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DZIAŁANIE:

Voltaren MAX przynosi ulgę w bólu, redukuje stan zapalny i obrzęki występujące w okolicach
mięśni i stawów. Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

 

WSKAZANIA:

Voltaren MAX jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę.

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.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

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
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wieczorem) na bolące miejsca.

Sposób stosowania:

W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy odkręcić zakrętkę, nałożyć ją
odwrotną stroną na zabezpieczenie i przekręcić, co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.

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 odpowiadająca wielkości
owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego. Podczas wcierania żelu odczuwalny jest
delikatny efekt chłodzący.

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

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest diklofenak dletyloamonlowy.

1 gram żelu zawiera 23,2 mg dlklofenaku dletyloamoniowego.

Pozostałe składniki to: alkohol Izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy,
kokozylokaprylokapronlan, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer,
dietyloamlna, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E 321), woda
oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Voltaren MAX zawiera:

glikol propylenowy, który u niektórych osób, może powodować podrażnienie skóry

butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe
zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

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