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Voltaren Emulgel 1 %, żel, 50 g
 

Cena: 22,91 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg/ g

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Wiek od 14 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Voltaren Emulgel 1%, lek w postaci żelu do wcierania w skórę. Diklofenak, to substancja czynna leku, która należy do grupy leków
znanych, jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek wykazuje także działanie kojące i chłodzące.

Wskazania

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.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Dawkowanie

Stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie 3-4 razy na dobę.
Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

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.
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Skład
100 g leku Voltaren Emulgel 1 % zawiera 1 g substancji czynnej - diklofenaku sodowego (w postaci soli dietyloamoniowej diklofenaku)
Substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła
parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45- zawiera benzoesan benzylu), woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub glikol propylenowy lub którykolwiek ze składników leku. Objawami nadwrażliwości
na lek może być: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka,
zapalenie błony śluzowej nosa (katar).
Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad
kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu
bólu stawów i mięśni.
Trzeci trymestr ciąży.
Osoby poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

Rzadko (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): wysypka skórna z pęcherzykami; pokrzywka.
Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce
piersiowej (astma).
Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani.
Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie
skóry.
Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne.
Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 30°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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