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Voltaren Emulgel 1% żel 0,01 g/g, 100 g
 

Cena: 41,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,0116 g/g

Opakowanie 100 g (tub.)

Postać Żel

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Voltaren Emulgel to lek dostępny bez recepty o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym na źródło bólu. Dzięki swojej recepturze
wnika głęboko w skórę i dobrze się wchłania. Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Wskazania:
pourazowe stany zapalne i ból ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, ból pleców, ograniczone stany zapalne tkanek miękkich takich, jak:
zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Skład:
100 g leku Voltaren Emulgel zawiera 1,16 g substancji czynnej - diklofenaku dietyloamoniowego
Substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła
parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45- zawiera benzoesan benzylu), woda oczyszczona

Sposób stosowania.
Nanieść niewielką ilość żelu w skórę w obolałym lub opuchniętym miejscu i delikatnie wmasować. Ilość żelu, uzależniona jest od
rozmiaru obolałego lub opuchniętego miejsca. Zazwyczaj wystarczy porcja wielkości wiśni lub orzecha włoskiego.

Żel można stosować 3 do 4 razy dziennie, o ile lekarz lub farmaceuta nie zalecił inaczej. Po zastosowaniu żelu na skórę wykazuje on
działanie chłodzące.

Żelu nie należy stosować na skaleczenia, otwarte rany lub inne miejsca, gdzie skóra jest zniszczona. Po wtarciu żelu w skórę, nie owijać
miejsca bandażem chyba że nieokluzyjnym i nie naklejać plastrów.

Uważać, by żel nie dostał się do oczu. Jeśli tak się stanie, należy przemyć oczy dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

Po zastosowaniu żelu, umyć ręce (chyba że to ręce są poddawane leczeniu).
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W przypadku pominięcia zastosowaniu produktu o wskazanej porze, należy zrobić to, kiedy sobie o tym przypomni, a następną dawkę
zastosować zgodnie z informacją zawartą w Ulotce dla Pacjenta.

Przeciwwskazania:
Znana nadwrażliwość na diklofenak lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą produktu
Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen,
lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych lub po innych niesteroidowych lekach
przeciwzapalnych.
Ostatni trymestr ciąży
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat

Przechowywanie:
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 100 g

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - R/1735

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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