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Voltaren Acti Forte 25 mg 10 tabl.
 

Cena: 15,89 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent/
Dystrybutor

NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenac potassium

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Tabletki Voltaren Acti Forte 25 mg, zawierają, jako substancję czynną, diklofenak potasu, który należy do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, zmniejsza również gorączkę. Voltaren Acti Forte łagodzi objawy
stanu zapalnego takie jak ból i obrzęk poprzez blokowanie syntezy cząsteczek (prostaglandyn) odpowiedzialnych za stan zapalny, ból i
gorączkę. Voltaren Acti Forte nie wpływa na przyczyny stanu zapalnego i gorączki. Wskazania Ból mięśni, bóle reumatyczne, ból głowy,
ból zęba, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bóle menstruacyjne. Dawkowanie W przypadku wątpliwości związanych ze
stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat Dawka początkowa to 1
tabletka. Jeśli jest to konieczne, można stosować 1 tabletkę, co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletek w ciągu doby.
Tabletkę należy połknąć w całości popijając szklanką wody. W celu osiągnięcia największej skuteczności leku, lek Voltaren Acti Forte
powinno się przyjmować przed jedzeniem. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana Nie należy stosować leku Voltaren Acti
Forte przez dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki bez porozumienia z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się
lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. Skład 1 tabletka powlekana zawiera 25 mg substancji czynnej diklofenaku
potasowego substancje pomocnicze: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna
bezwodna, powidon, magnezu stearynian,sacharoza, talk, powidon, makrogol 8000, celuloza mikrokrystaliczna, barwnik dispersed Red
16158, żelaza tlenek (E 172), dwutlenek tytanu (E 171). 
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