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Voltaren Emulgel 1% * 100g (TUBA)!!!!!!
 

Cena: 35,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

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

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.

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.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystapiła reakcja uczuleniowa po zastosowaniu
leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni.

Działania niepożądane:
Często: Wysypka skórna z pęcherzykami, pokrzywka;
Bardzo rzadko: Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, obrzek twarzy, ust, języka lub krtani

Uwagi:
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.
Żelu nie należy połykać,
Należy unikać kontaktu żelu z błonami śluzowymi (np. jama ustna).
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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