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Voltaren MAX 23,2mg, żel, 100g
 

cena: 42,47 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Wskazania
 Voltaren Max poleca si? szczególnie osobom odczuwaj?cym chroniczny, d?ugotrwa?y i m?cz?cy ból stawów,
który przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynno?ci, ale równie? tym, którzy cierpi? na nag?y ból
wynikaj?cy z urazu, ból pojawiaj?cy si? od niedawna. Voltaren Max mog? u?ywa? równie? osoby doros?e
cierpi?ce na chorob? zwyrodnieniow? stawów.

Dzia?anie
Voltaren MAX opracowano z my?l? zarówno o osobach cierpi?cych na chroniczny, m?cz?cy, d?ugotrwa?y ból
stawów, jak i tych, którym ból przytrafia si? nagle i potrzebuj? dora?nej pomocy. Dzi?ki maksymalnej dost?pnej
bez recepty dawce substancji przeciwbólowej i przeciwzapalnej, Voltaren MAX jako jedyny ?el przeciwbólowy
bez recepty dzia?a do 12 godzin. Aby cieszy? si? swobod? ruchu przez ca?y dzie?, wystarczy zastosowa? go
rano na obola?e miejsce. A je?li pragniesz spokojnie przespa? noc bez bólu, po prostu u?yj ?elu Voltaren MAX
wieczorem!

Stosowanie
 Doro?li i m?odzie? powy?ej 14 lat: Lek dzia?a przeciwbólowo do 12 godzin. Nale?y go stosowa? na bol?ce
miejsca 2 razy na dob? (rano i wieczorem). W celu otwarcia tuby, przed pierwszym u?yciem, nale?y: odkr?ci?
zakr?tk?, na?o?y? j? odwrotn? stron? na zabezpieczenie i przekr?ci?, co umo?liwi zdj?cie zabezpieczenia z
tuby. Nast?pnie nale?y delikatnie wmasowywa? niewielk? ilo?? ?elu w skór? w obola?ym lub opuchni?tym
miejscu. Ilo?? ?elu jakiej potrzebujesz uzale?niona jest od rozmiaru miejsca zmienionego chorobowo. Zwykle
wystarczy porcja wielko?ci wi?ni lub orzecha w?oskiego. Po zastosowaniu ?elu, umyj d?onie (chyba ?e to
Twoje r?ce s? poddawane leczeniu).

Sk?ad
 substancja czynna: diklofenak dietyloamoniowy,

1 gram ?elu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.

substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciek?a,
makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa,
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butylohydroksytoluen (E321), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Znana nadwra?liwo?? na diklofenak lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? produktu, u pacjentów, u
których astma, obrz?k naczynioruchowy, pokrzywka, czy ostre nie?yty b?ony ?luzowej nosa s? wywo?ywane
przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ci??y, u dzieci i
m?odzie?y poni?ej 14 lat.

Zalecane ?rodki ostro?no?ci
 Nie nale?y stosowa? leku Voltaren MAX:
• Je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku,
• 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 (stosowany
równie?, jako lek przeciwzakrzepowy), ibuprofen, lub po innych lekach u?ywanych w leczeniu bólu stawów i
mi??ni, gor?czki i stanów zapalnych,
• W trzecim trymestrze ci??y,
• U dzieci poni?ej 14 lat

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