
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

Venożel żel (0,012g+0,01g+5mg)/g 50g(tuba)
 

Cena: 33,50 pln

Opis słownikowy

Dawka (0,012g+0,01g+5mg)/g

Kraj produkcji Czechy

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum, Tribenosidum, Esc

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 g żelu zawiera substancje czynne: diklofenak sodu (12 mg), trybenozyd (10 mg) i escynę (5 mg). oraz substancje pomocnicze:
etylu-hydroksybenzoesan, kwas poliakrylowy, wodorotlenek sodu, wodę oczyszczoną.  Wskazania zapalenie żył kończyn dolnych,  
obrzęki pooperacyjne i pourazowe,  obrzęki zastoinowe kończyn dolnych,  zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa,  
pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania), ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.  Działanie
Venożel jest produktem do użytku zewnętrznego w formie żelu o białej barwie. W skład produktu wchodzą substancje czynne – sól
sodowa diklofenaku, trybenozyd i escyna. Sól sodowa diklofenaku jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), trybenozyd
również należy do substancji o działaniu przeciwzapalnym, escyna działa uszczelniająco na naczynia krwionośne.  Przeciwwskazania
Rozpoznana nadwrażliwość na diklofenak, trybenozyd, escynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; uszkodzona lub zmieniona
zapalnie skóra oraz otwarte rany; trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią; u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka czy
ostre nieżyty nosa są wywołane po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ze
względu na brak danych klinicznych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Venożel u dzieci poniżej 12 lat.  Działania
niepożądane Jak każdy lek, Venożel może powodować działania niepożądane, jednakże zazwyczaj jest dobrze tolerowany. W rzadkich
przypadkach może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd), które ustępują po odstawieniu leku. W przypadku,
gdy Venożel jest stosowany na duże powierzchnie skóry, przez dłuższy okres czasu nie można wykluczyć wystąpienia
ogólnoustrojowych objawów niepożądanych np nudności, biegunka, bóle brzucha, bóle głowy.  Informacja   Przed użyciem zapoznaj się
z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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