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Voltaren Emulgel 1% żel 100 g
 

Cena: 36,77 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum natricum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Działanie i zastosowanie Lek Voltaren Emulgel 1% jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę. Substancja czynna leku -
diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże
Voltaren Emulgel 1% wykazuje również działanie kojące i chłodzące. Lek działa przeciwbólowo przeciwzapalnie przeciwobrzękowo 
Stosowany jest w miejscowym leczeniu Dorośli i młodzież powyżej 14 lat pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i
stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń) bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich
takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe Dorośli (powyżej 18 lat)
ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów Sposób użycia i dawkowanie Voltaren Emulgel 1% należy
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. Nie należy stosować leku dłużej niż u dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów
mięśni i stawów (skręcenia, nadwerężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien u dorosłych (powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu
związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi
pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem. Skład Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy w postaci soli dietyloamoniowej
diklofenaku. 100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 g soli dietyloamoniowej diklofenaku
Inne składniki leku to: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła
parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45), woda oczyszczona.  
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