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Voltaren Express Forte 25 mg, 20 kapsułek miękkich
 

Cena: 23,46 zł

Opis słownikowy

Dawka 25 mg

Opakowanie 20 kapsułek miękkich

Postać kapsułki miękkie

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenac potassium

Opis produktu
 

Wskazania

Bóle mięśni, reumatyczne, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), ból głowy, zębów, bolesne miesiączkowanie;
Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), bólu gardła.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz zmniejszające również gorączkę.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: początkowo 1 kapsułka. Dawkę można powtórzyć po 4 - 6 godzinach. Nie należy
stosować więcej niż 3 kapsułki w ciągu doby.
Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W celu osiągnięcia największej skuteczności leku, kapsułek nie
należy zażywać podczas lub bezpośrednio po posiłku.
Nie należy stosować leku bez porozumienia z lekarzem przez ponad 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu
gorączki. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak potasowy.

Jedna kapsułka zawiera: 25 mg diklofenaku potasowego

Pozostałe składniki to: makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona.
Skład kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol+1,4-sorbitan z mannitolem), żółcień chinolinowa 70% (E
104).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/voltaren-express-forte-25-mg-20-kapsulek-miekkich.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Przeciwwskazania

Alergia na diklofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
Jakiekolwiek reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, stanu zapalnego lub gorączki, takich jak diklofenak,
ibuprofen lub kwas

acetylosalicylowy (lek stosowany także w celu zmniejszenia krzepnięcia krwi). Reakcje mogą obejmować: napady astmy, świszczący
oddech, wysypkę, obrzęk twarzy, wodnisty wyciek z nosa. W przypadku wątpliwości, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty;

Stwierdzona choroba serca i (lub) choroba naczyń mózgowych, np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego
niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania
zamkniętych naczyń krwionośnych;
Jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych);
Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego, objawiające się obecnością krwi w stolcu lub
czarnym zabarwieniem stolca, lub perforację (przedziurawienie) przewodu pokarmowego;
Ciężka niewydolność nerek lub wątroby;
Trzeci trymestr ciąży.

Działania niepożądane

Niezbyt często - mogą występować u 1 do 10 na 1000 osób stosujących lek: kołatanie serca, nagły i uciskający ból w klatce
piersiowej (objawy zawału serca lub ataku serca); duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, opuchnięcie stóp lub nóg
(objawy niewydolności serca).
Niekiedy, rzadko lub bardzo rzadko, występujące działania niepożądane mogą być poważne. W przypadku zaobserwowania
któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem: silne bóle żołądka, krew w stolcu, smoliste stolce, krwawe wymioty, krwawa biegunka; reakcje alergiczne obejmujące
trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, często z towarzyszącą wysypką skórną, zapaść;
nagłe trudności w oddychaniu i uczucie ucisku w klatce piersiowej z wystąpieniem świszczącego oddechu lub kaszlu (objawy
wskazujące na występowanie astmy); nagłe trudności w oddychaniu i uczucie ciężkości w klatce piersiowej z sapaniem lub
kaszlem (objawy wskazujące na występowanie zapalenia płuc); nagły i ostry ból głowy, sztywność karku, trudności w mówieniu,
drgawki; zaczerwienienie skóry z pęcherzami, złuszczanie skóry, fioletowe zmiany na skórze, pęcherze na błonie śluzowej w
jamie ustnej lub w obrębie oczu, zapalenie skóry z łuszczeniem skóry; obrzęk rąk, dłoni, nóg i stóp; jakiekolwiek zmiany w
wyglądzie lub ilości moczu, białkomocz, krwiomocz; zażółcenie skóry lub oczu (objawy uszkodzenia wątroby i (lub)
niewydolności wątroby), zwiększenie ilości enzymów wątrobowych; krwawienia, siniaki, wysoka gorączka lub przedłużający się
ból gardła, częste infekcje; zwiększona wrażliwość skóry na słońce.
Przyjmowanie leków takich jak diklofenak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru. Ryzyko
jest zwiększone podczas stosowania dużych dawek przez długi okres.

Inne działania niepożądane:

Często (występują mniej niż u 1 na 10 osób stosujących lek): ból brzucha, biegunka, nudności, wzdęcia, wymioty, niestrawność,
zmniejszony apetyt; ból głowy, zawroty głowy; wysypka.
Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek): senność; swędząca wysypka.
Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): mała ilość białych krwinek, mała ilość
czerwonych krwinek; zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, opuchnięty, czerwony bolący język, zaburzenia smaku,
skurcze w nadbrzuszu; mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, drżenie; swędzenie i zaczerwienienie skóry, wypadanie włosów;
zamazane widzenie, dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu; zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30o C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty: jeśli w przeszłości występowały zaburzenia
dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu
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pokarmowego lub czarno zabarwione stolce, oraz jeśli po stosowaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, występowały
zaburzenia żołądkowe lub zgaga; jeśli występują zaburzenia jelitowe; jeśli występuje astma, zaburzenia czynności nerek lub
wątroby, oraz w przypadku występowania obrzęków stóp; jeśli jednocześnie stosowane są inne leki przeciwzapalne lub
przeciwbólowe; jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia serca; jeśli występuje ryzyko odwodnienia organizmu (z
powodu np. biegunki, innej choroby, a także przed lub po zabiegach chirurgicznych); jeśli występują zaburzenia krwawienia lub
inne choroby krwi, w tym rzadko występująca porfiria wątrobowa.
Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę: jeśli pacjent pali tytoń; jeśli pacjent choruje na cukrzycę;
jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone
stężenie triglicerydów.
Przyjmowanie takich leków jak Voltaren Express Forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub
udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Nie należy przekraczać: zalecanych dawek: do 3 kapsułek na dobę; czasu leczenia: do 5 dni w leczeniu bólu lub do 3 dni w leczeniu
gorączki.

Jeśli w którymkolwiek momencie podczas stosowania leku wystąpią sygnały lub objawy zaburzeń związanych z sercem lub
naczyniami krwionośnymi, takie jak ból w

klatce piersiowej, skrócenie oddechu, osłabienie lub niewyraźna mowa, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek może maskować objawy zakażenia (np. ból, gorączka) i utrudniać jego rozpoznanie. Należy poinformować lekarza o
stosowaniu leku.
Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w przypadku bólu głowy może spowodować ich nasilenie. W takim przypadku
należy skontaktować się z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które
pacjent planuje przyjmować.
W czasie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy zapytać się lekarza lub farmaceuty.
Lek zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem leku.

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.

 

Galeria
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