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Voltaren MAX żel 23,2 mg/g, 50 g
 

Cena: 29,30 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,0232 g/g

Opakowanie 50 g (tub.)

Postać Żel

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Voltaren MAX to lek opracowany z myślą zarówno o osobach cierpiących na chroniczny, męczący, długotrwały ból stawów, jak i tych,
którym ból przytrafia się nagle i potrzebują doraźnej pomocy.
Dzięki maksymalnej dostępnej bez recepty dawce substancji przeciwbólowej i przeciwzapalnej, Voltaren MAX jako jedyny żel
przeciwbólowy bez recepty działa do 12 godzin. Aby cieszyć się swobodą ruchu przez cały dzień, wystarczy zastosować go rano na
obolałe miejsce. A jeśli chcesz spokojnie przespać noc bez bólu, wystarczy użyć żelu Voltaren MAX wieczorem.

Wskazania:
Voltaren Max jest wskazany do stosowania w miejscowym leczeniu u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat i osób dorosłych.

Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:
- pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)
- ból pleców
- ograniczone stany zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie
okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat)
- ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

Skład:
Substancje czynne leku: diklofenak dietyloamoniowy, 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.
Substancje pomocnicze: substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian,
parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E
321), woda oczyszczona
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Sposób stosowania.
Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin.
Należy go stosować na bolące miejsca 2 razy na dobę (rano i wieczorem).
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 delikatnie wmasowywać niewielką ilość żelu w skórę w obolałym lub opuchniętym miejscu. Ilość żelu jakiej potrzebujesz
uzależniona jest od rozmiaru miejsca zmienionego chorobowo. Zazwyczaj wystarczy porcja wielkości wiśni lub orzecha włoskiego.
Po zastosowaniu żelu, umyć dłonie (chyba że to ręce są poddawane leczeniu).

Przeciwwskazania:
Znana nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
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,
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: 50 g

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

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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