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Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt.
 

Cena: 25,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu
głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), ból gardła.

Skład:
Jedna kapsułka, miękka produktu leczniczego Voltaren Express Forte zawiera 25 mg diklofenaku potasowego (Diclofenacum kalicum).
Substancje pomocnicze: Makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 ( D-sorbitol+ 1,4-sorbitan z mannitolem), żółcień chinolinowa 70% (E104).

Działanie:
Voltaren Express Forte zawiera diklofenak potasowy, substancję należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o
działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Jej podstawowy mechanizm działania związany jest z
hamowaniem biosyntezy prostaglandyn. Prostaglandyny odgrywają zasadniczą rolę w patogenezie procesu zapalnego, bólu i gorączki.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego. Występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub
perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub występująca w
przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (wystąpienie dwóch lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego
owrzodzenia lub krwawienia) Trzeci trymestr ciąży. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Podobnie jak w przypadku innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie diklofenaku jest
przeciwwskazane u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn
może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Dawkowanie:
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Zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Początkowo jedna
kapsułka co 4 do 6 godzin. Dawkę można powtórzyć. Nie należy stosować dawki większej niż 75 mg (3 kapsułki) w ciągu doby.

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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