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Venożel (12mg+10mg+5mg)/g, żel, 50g
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent PHARMASWISS

Opis produktu
 

Veno?el jest lekiem, zawieraj?cym a? 3 substancje czynne: diklofenak, trybenozyd i escyn?. Dzi?ki temu, po
podaniu na skór?, dzia?a silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Escyna wykazuje dzia?anie
przeciwobrz?kowe i uszczelniaj?ce ?ródb?onek naczy? krwiono?nych.

Veno?el to idealny lek dla osób cierpi?cych na obrz?ki i bóle nóg, zapalenie ?y? ko?czyn dolnych, jak równie?
obrz?ki pooperacyjne. ?el przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrz?kowy nale?y delikatnie wmasowa? w
miejsca zmienione chorobowo.

•  Veno?el ma szerokie spektrum dzia?ania dzi?ki zawarto?ci a? 3 substancji czynnych.
•  Potrójny mechanizm dzia?ania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrz?kowy.
•  Przeznaczony dla doros?ych i dzieci powy?ej 12-ego roku ?ycia.

Wskazania do stosowania leku Veno?el:
 •  zapalenia ?y? ko?czyn dolnych,
•  obrz?ki pooperacyjne i pourazowe, obrz?ki zastoinowe ko?czyn dolnych,
•  zespo?y bólowe zwi?zane z chorobami kr?gos?upa,
•  pourazowy ból mi??ni i stawów (st?uczenia, zwichni?cia, naderwania),
•  ograniczone i ?agodne postaci zapalenia stawów.

Sk?ad
 1 g ?elu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacumnatricum), 10 mg trybenozydu (Tribenosidum), 5
mg escyny (Escinum) i substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek i wod? oczyszczon?.

Dawkowanie
 Lek ten nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed?ug zalece?
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lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Veno?el nale?y stosowa? miejscowo na skór?, 3 do 4 razy na dob?, w odst?pach kilkugodzinnych. Ilo??
u?ytego ?elu nale?y dostosowa? do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najcz??ciej zaleca si?
jednorazowo zastosowa? pasek ?elu o d?ugo?ci oko?o 4 cm.

Po na?o?eniu ?el nale?y rozprowadzi? i delikatnie wmasowa? do ca?kowitego wch?oni?cia. Po zastosowaniu
leku nale?y umy? r?ce, je?li leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zale?y od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa
nie d?u?ej ni? kilka tygodni (najcz??ciej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczno?ci leczenia lub z chwil?
nasilenia si? objawów chorobowych, zaleca si? kontrol? lekarsk? po 7 dniach stosowania ?elu.

Kiedy nie stosowa? leku Veno?el:
 •  je?li pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze sk?adników leku,
•  w przypadku uszkodze?, zmian zapalnych skóry oraz otwartych ran,
•  w ostatnich trzech miesi?cach ci??y i w okresie karmienia piersi?,
•  przy wyst?powaniu napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nie?ytów nosa po zastosowaniu kwasy
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Lek Veno?el a inne leki
 Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje stosowa?.

Podczas prawid?owego stosowania, wyst?pienie interakcji substancji czynnych leku z innymi lekami jest ma?o
prawdopodobne.

Veno?el mo?na stosowa? jednocze?nie z innymi postaciami farmaceutycznymi diklofenaku, trybenozydu i
escyny (tabletki, czopki itp.).  Jednak?e w przypadku d?ugotrwa?ego stosowania leku na du?e powierzchnie
skóry nie mo?na ca?kowicie wykluczy? oddzia?ywania sk?adników leku Veno?el z innymi lekami.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 Nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? w przypadku stosowania d?ugotrwale i na du?? powierzchni? skóry.

Nie nale?y stosowa? leku Veno?el:
•  na b?ony ?luzowe oraz do oczu; w razie przedostania si? ?elu do oczu lub na b?ony ?luzowe, nale?y go
usun??, obficie sp?ukuj?c wod?,
•  pod opatrunki (banda?e, plastry),
•  doustnie.

W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zako?czeniu leczenia nale?y unika? bezpo?redniego ?wiat?a
s?onecznego (równie? solarium).

Ci??a i karmienie piersi?
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza, ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ci??a
 W trzecim trymestrze ci??y stosowanie leku Veno?el jest przeciwwskazane.
Ze wzgl?du na niewystarczaj?c? ilo?? danych klinicznych, nie zaleca si? stosowania leku Veno?el podczas
pierwszych 6 miesi?cy ci??y. W tych przypadkach Veno?el mo?na stosowa? jedynie wtedy, gdy w opinii
lekarza korzy?? z zastosowania leku u matki przewy?sza potencjalne zagro?enie dla p?odu.

Karmienie piersi?
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 Przed zastosowaniem ka?dego leku nale?y poradzi? si? lekarza.
Stosowanie leku Veno?el u kobiet karmi?cych piersi? jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obs?ugiwanie maszyn
 Veno?elnie ma wp?ywu na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn.

Dzia?ania niepo??dane
 Jak ka?dy lek, lek ten mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie u ka?dego one wyst?pi?.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
 Rzadko: miejscowe podra?nienie skóry (rumie?, pieczenie, ?wi?d, wysypka, reakcje nadwra?liwo?ci na
?wiat?o, obrz?k), które przemija po zaprzestaniu stosowania leku.

W przypadku d?ugotrwa?ego stosowania leku na du?e powierzchnie skóry, mog? wyst?pi? objawy
niepo??dane wynikaj?ce z ogólnego dzia?ania diklofenaku (np. nudno?ci, biegunka, bóle brzucha, bóle g?owy,
zapalenie skóry, obrz?k naczynioruchowy, wysypka grudkowata). Cz?sto?? wyst?powania tych reakcji jest
nieznana. W takich przypadkach nale?y powiadomi? lekarza.

Przechowywanie
 •  Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.
•  Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C. Nie przechowywa? w lodówce ani nie zamra?a?.
•  Nie stosowa? tego leku po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na opakowaniu. Termin wa?no?ci
oznacza ostatni dzie? danego miesi?ca.

Podmiot odpowiedzialny
 Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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