
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Voltaren Express Forte 25mg, 10 kapsułek
 

cena: 16,11 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps.

Postać kapsułki

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

 

Wskazania
 Voltaren Express Forte przeznaczony jest to stosowania w przypadku pojawienia si? bólu mi??ni, bólów
reumatycznych, bólu pleców, bólu g?owy, z?bów, bólów miesi?czkowych, gor?czki, a tak?e objawów
przezi?bienia i grypy, w tym bólu gard?a.

Dzia?anie
Voltaren Express Forte ?agodzi objawy stanu zapalnego, takie jak ból i obrz?k, poprzez blokowanie syntezy
mediatorów zapalnych (m.in prostaglandyn) odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego, bólu i
gor?czki, zwanych prostaglandynami.

Stosowanie
 Doro?li i m?odzie? powy?ej 14 lat: Nale?y po?kn?? 1 kapsu?k? mi?kk? w chwili pojawienia si? objawów, a
nast?pnie co 4-6 godzin w razie potrzeby kolejn? kapsu?k? mi?kka. Nie nale?y przekracza? dawki 3 kapsu?ek
mi?kkich (75 mg) w ci?gu 24 godzin. Kapsu?ki mi?kkie nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod?, najlepiej
przed posi?kiem.

Sk?ad
 substancja czynna: diklofenak potasowy.
Jedna kapsu?ka zawiera: 25 mg diklofenaku potasowego.

substancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona, sk?ad kapsu?ki: ?elatyna, glicerol
85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol + 1,4-sorbitan z mannitolem), ?ó?cie? chinolinowa 70% (E 104).

Przeciwwskazania
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 Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. Czynna choroba wrzodowa
?o??dka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego. Wyst?puj?ce w przesz?o?ci
krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, zwi?zane z wcze?niejszym leczeniem niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub wyst?puj?ca w przesz?o?ci nawracaj?ca choroba wrzodowa i
(lub) krwawienie (wyst?pienie dwóch lub wi?cej odr?bnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub
krwawienia). Trzeci trymestr ci??y. Ci??ka niewydolno?? w?troby lub nerek. Stwierdzona zastoinowa
niewydolno?? serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczy? obwodowych i (lub)
choroba naczy? mózgowych. Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane u
pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamuj?cych syntez? prostaglandyn
mo?e by? przyczyn? wyst?pienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nie?ytu b?ony ?luzowej nosa.

Zalecane ?rodki ostro?no?ci
 Kiedy nie stosowa? leku Voltaren Express Forte:
• je?li pacjent ma alergi? na diklofenak lub na którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku,
• je?li u pacjenta kiedykolwiek wyst?powa?y reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu,
stanu zapalnego lub gor?czki, takich jak diklofenak, ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy (lek stosowany tak?e
w celu zmniejszenia krzepni?cia krwi).
Reakcje mog? obejmowa?: napady astmy, ?wiszcz?cy oddech, wysypk?, obrz?k twarzy, wodnisty wyciek z
nosa. W przypadku w?tpliwo?ci, nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty,
• je?li u pacjenta stwierdzono chorob? serca i (lub) chorob? naczy? mózgowych, np. po przebyciu zawa?u
serca, udaru, mini-udaru (przej?ciowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczy? krwiono?nych serca lub
mózgu, albo zabiegu udro?nienia, lub pomostowania zamkni?tych naczy? krwiono?nych,
• je?li u pacjenta wyst?puj? lub wyst?powa?y zaburzenia kr??enia (choroba naczy? obwodowych),
• je?li pacjent ma lub mia? w przesz?o?ci chorob? wrzodow? ?o??dka i (lub) dwunastnicy,
• je?li pacjent ma lub mia? w przesz?o?ci krwawienie z przewodu pokarmowego, objawiaj?ce si? obecno?ci?
krwi w stolcu lub czarnym zabarwieniem stolca, lub perforacj? (przedziurawienie) przewodu pokarmowego,
• je?li wyst?puje ci??ka niewydolno?? nerek lub w?troby,
• u kobiet w trzecim trymestrze ci??y.

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