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Voltaren zel 1% 100g
Cena: 22,37 PLN
Opis słownikowy
Opakowanie

100 g (tuba)

Producent

NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Opis produktu
Voltaren® Emulgel® 1% jest najpopularniejszym na świecie żelem dostępnym bez recepty, zawierającym substancję czynną z grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych[1]. Badania kliniczne dowiodły, ze Voltaren® Emulgel® 1% leczy ból i stany zapalne.
Dzięki swojej unikalnej formule Voltaren® Emulgel® 1% wnika głęboko, uwalniając swoje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w
miejscu, gdzie tego potrzebujesz. Przekonasz się, że Voltaren® Emulgel® 1% jest łatwy w aplikacji i dobrze się wchłania; udowodniono
także, iż podczas aplikacji, nawilża skórę, jednocześnie dając natychmiastowy efekt chłodzący.
Kiedy stosować:
Voltaren® Emulgel® 1% jest żelem do stosowania na skórę w celu łagodzenia bólu i zapalenia oraz opuchlizny w przypadku:
pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń).
ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie
okołostawowe.
Łagodzi również ból w ograniczonej i łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Jak stosować:
W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy: odkręcić zakrętkę, nałożyć ją odwrotną stroną na zabezpieczenie i przekręcić, co
umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.
Delikatnie wmasuj niewielką ilość żelu w skórę w obolałym lub opuchniętym miejscu. Ilość żelu, jakiej potrzebujesz, uzależniona jest od
rozmiaru obolałego lub opuchniętego miejsca. Zwykle wystarczy porcja wielkości wiśni lub orzecha.
Możesz stosować żel 3 do 4 razy dziennie, o ile lekarz lub farmaceuta nie zalecił inaczej. Po zastosowaniu żelu na skórę wykazuje on
działanie chłodzące.
Nie stosuj żelu na skaleczenia, otwarte rany lub inne miejsca, gdzie skóra jest zniszczona. Po wtarciu żelu w skórę, nie owijaj miejsca
bandażem i nie naklejaj plastrów.
Uważaj, by żel nie dostał się do oczu. Jeśli to się zdarzy, przemyj oczy dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.
Po zastosowaniu żelu, umyj ręce (chyba że to ręce są poddawane leczeniu).
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Jeśli zapomnisz zastosować produkt o wskazanej porze, zrób to, kiedy sobie o tym przypomnisz, a następną dawkę zastosuj zgodnie z
informacją zawartą w Ulotce dla Pacjenta.
Nawracajace bóle pleców, bóle reumatyczne oraz bóle miesni potrafia uprzykrzac zycie. Dlatego Voltaren® Acti Forte to sila
maksymalnej dawki substancji czynnej (25 mg diklofenaku potasu) dostepnej bez recepty!
Maksymalna dawka substancji czynnej (25mg diklofenaku potasu) nie tylko leczy ból, ale równiez dziala przeciwzapalnie! A wszystko po
to, aby trafic dokladnie w zródlo bólu czyli jego przyczyne: STAN ZAPALNY.
Diklofenak, substancja czynna znajdujaca sie w Voltaren® Acti Forte, ma sprawdzone dzialanie, co potwierdzilo 30 lat jego stosowania
w medycynie na calym swiecie. Z badan klinicznych wynika, ze diklofenak moze byc podawany doustnie nawet pacjentom przyjmujacym
leki przeciwcukrzycowe bez wplywu na ich skutecznosc! Jezeli chcesz sie dowiedziec wiecej o interakcjach z innymi lekami przeczytaj
ulotkę.
Kiedy stosować:
Voltaren® Acti Forte może być stosowany do leczenia:
Bólów reumatycznych i bólów mięśni
Ostrych bólów pleców
Bólu głowy
Bólu zęba
Bólów menstruacyjnych
Objawów przeziębienia i grypy: gorączka, ból głowy, bóle mięśni i stawów oraz bóle gardła
Jak stosować:
Dorośli i dzieci powyżej 14. roku życia: do 75 mg dziennie (3 tabletki dziennie) przez 3-5 dni.
Pamiętaj o przeczytaniu ulotki informacyjnej. Znajdziesz tam dokładne informacje o sposobie użycia preparatu, przeciwskazania,
działania niepożądane a także wiele innych szczegółów dotyczących produktu.
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