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VENOŻEL żel 100 g
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Producent EMO-FARM SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

 

 

Jak działa? Komu poleca się Venożel? Jak stosować? Szczegóły produktu

 

Jak działa? 
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Potrójne działanie zawdzięcza unikalnej kompozycji 3 składników: 

1

DIKLOFENAK (12 mg)

działa SILNIE:

 

przeciwbólowo,

przeciwzapalnie.

 

2

TRYBENOZYD (10 mg)

działa

 

przeciwzapalnie,

przeciwbólowo,

chondroprotekcyjnie,

hamująco na odczyn immunologiczny.

 

3

ESCYNA (5 mg)
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działa SILNIE:

 

przeciwobrzękowo,

przeciwwysiękowo,

przeciwzapalnie,

uszczelnia ściany naczyń krwionośnych,

zmniejsza przesięk chłonki.

 

 

 

 

 

łagodzi obrzęki, w tym obrzęki zastoinowe kończyn dolnych oraz powstające po operacjach i urazach

łagodzi ból i stan zapalny żył kończyn dolnych

uszczelnia naczynia krwionośne

 

Komu polecać ? 
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osobom, którym dokuczają bóle nóg i obrzęki (także obrzęki pooperacyjne, pourazowe czy zastoinowe nóg)

 

osobom z zapaleniem żył kończyn dolnych

 

osobom narzekającym na ból i obrzęki ze względu na pracę stojącą

 

 

Jak stosować ? 

Dawkowanie Venożel należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych.

 

Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować
pasek żelu o długości około 4 cm.

 

Po nałożeniu, żel należy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce,
jeśli leczenie ich nie dotyczy.
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Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat

 

 

Szczegóły produktu 

 

Skład Stosowanie Inne informacje Opakowanie 

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: diklofenak sodowy (12 mg/g), trybenozyd (10 mg/g) i escyna (5 mg/g).

Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda
oczyszczona.

 

Stosowanie:

Stosowany w przypadku zapalenia żył kończyn dolnych; obrzęków pooperacyjnych i pourazowych, obrzęków zastoinowych kończyn
dolnych; zespołów bólowych związanych z chorobami kręgosłupa; pourazowych bólach mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia,
naderwania); ograniczonych i łagodnych postaciach zapalenia stawów.

Venożel należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować
do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm.

Po nałożeniu żel należy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni
(najczęściej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych, zaleca się
kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania żelu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
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Opakowanie:

Venożel jest białym żelem w aluminiowej tubie i tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera: - 50 g żelu - 100 g żelu.

 

Inne informacje:

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak, trybenozyd, escynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; uszkodzona lub
zmieniona zapalnie skóra oraz otwarte rany; trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią; występowanie napadów astmy, pokrzywki lub
ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska

Bausch Health Poland sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

 

Skład

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: diklofenak sodowy (12 mg/g), trybenozyd (10 mg/g) i escyna (5 mg/g).

Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda
oczyszczona.

 

 

Stosowanie
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Stosowanie:

Stosowany w przypadku zapalenia żył kończyn dolnych; obrzęków pooperacyjnych i pourazowych, obrzęków zastoinowych kończyn
dolnych; zespołów bólowych związanych z chorobami kręgosłupa; pourazowych bólach mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia,
naderwania); ograniczonych i łagodnych postaciach zapalenia stawów.

Venożel należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować
do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm.

Po nałożeniu żel należy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni
(najczęściej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych, zaleca się
kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania żelu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Opakowanie

Opakowanie:

Venożel jest białym żelem w aluminiowej tubie i tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera: - 50 g żelu - 100 g żelu.

 

 

Inne informacje

Inne informacje:

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak, trybenozyd, escynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; uszkodzona lub
zmieniona zapalnie skóra oraz otwarte rany; trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią; występowanie napadów astmy, pokrzywki lub
ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska
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Bausch Health Poland sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

 

 

 

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

nr Ven-PL-1908-044

 

 

 
 

Galeria
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