
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Voltaren 1% 0,01g/g, żel, 100g
 

cena: 30,21 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Wskazania
 Voltaren Emulgel 1% jest ?elem do stosowania na skór? w celu ?agodzenia bólu i zapalenia oraz
zmniejszenia obrz?ku w przypadku:

• pourazowych stanów zapalnych ?ci?gien, wi?zade?, mi??ni i stawów (np. powsta?ych wskutek skr?ce?,
nadwer??e? lub st?ucze?).
• ograniczonych stanów zapalnych tkanek mi?kkich takich, jak: zapalenie ?ci?gien, ?okie? tenisisty, zapalenie
torebki stawowej, zapalenie oko?ostawowe.

?agodzi równie? ból w ograniczonej i ?agodnej chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Dzia?anie
Dzi?ki swojej recepturze Voltaren Emulgel 1% wnika g??boko w skór?, dzia?aj?c przeciwbólowo i
przeciwzapalnie na ?ród?o bólu. Przekonasz si?, ?e stosowanie produktu Voltaren Emulgel 1% jest ?atwe.
Ponadto dobrze si? wch?ania, a ze wzgl?du na wodno-alkoholowe pod?o?e Voltaren Emulgel 1% wykazuje
równie? dzia?anie koj?ce i ch?odz?ce.

Stosowanie
 • Delikatnie wmasuj niewielk? ilo?? ?elu w skór? w obola?ym lub opuchni?tym miejscu. Ilo?? ?elu, jakiej
potrzebujesz, uzale?niona jest od rozmiaru obola?ego lub opuchni?tego miejsca. Zwykle wystarczy porcja
wielko?ci wi?ni lub orzecha w?oskiego.
• Mo?esz stosowa? ?el 3 do 4 razy dziennie, o ile lekarz lub farmaceuta nie zaleci? inaczej. Po zastosowaniu
?elu na skór? wykazuje on dzia?anie ch?odz?ce.
• Nie stosuj ?elu na skaleczenia, otwarte rany lub inne miejsca, gdzie skóra jest zniszczona. Po wtarciu ?elu w
skór?, nie owijaj miejsca banda?em chyba ?e nieokluzyjnym i nie naklejaj plastrów.
• Uwa?aj, by ?el nie dosta? si? do oczu. Je?li to si? zdarzy, przemyj oczy du?? ilo?ci? czystej wody i skonsultuj
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si? z lekarzem.
• Po zastosowaniu ?elu, umyj r?ce (chyba ?e to r?ce s? poddawane leczeniu).
• Je?li zapomnisz zastosowa? produkt o wskazanej porze, zrób to, kiedy sobie o tym przypomnisz, a nast?pn?
dawk? zastosuj zgodnie z informacj? zawart? w Ulotce dla Pacjenta.

Sk?ad
 substancja czynna: 100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 g
soli dietyloamoniowej diklofenaku.

substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy,
glikol propylenowy, ciek?a parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45 - zawiera benzoesan benzylu),
woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na diklofenak, glikol propylenowy lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? produktu
leczniczego. Voltaren Emulgel 1% jest tak?e przeciwwskazany u tych pacjentów, u których napady astmy,
pokrzywka, czy ostre zapalenie b?ony ?luzowej nosa s? wywo?ywane przez kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne.Ostatni trymestr ci??y. Dzieci i m?odzie? poni?ej 14 lat

Zalecane ?rodki ostro?no?ci
Kiedy nie stosowa? leku Voltaren Emulgel 1%:
• Je?li pacjent ma uczulenie na diklofenak lub glikol propylenowy lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników
tego leku.
• Objawami nadwra?liwo?ci na lek mo?e by?: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z
p?cherzami lub pokrzywka, obrz?k twarzy lub j?zyka, zapalenie b?ony ?luzowej nosa (katar).
• Je?li u pacjenta kiedykolwiek w przesz?o?ci wyst?pi?a reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudno?ci w
oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawieraj?cych kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po
innych lekach u?ywanych w leczeniu bólu stawów i mi??ni.
• W trzecim trymestrze ci??y
• U osób poni?ej 14 lat.

 Podmiot odpowiedzialny
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
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