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VOLTAREN EMULGEL 1% żel 50 g
 

Cena: 16,77 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/1g

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaVOLTAREN EMULGEL 1% żel 50 g• Żel o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.• Wnika głęboko
w skórę, by trafiać w źródło bólu.• Łagodzi ból oraz zmniejsza towarzyszący mu obrzęk.• Odpowiedni w przypadku bólu pleców oraz
stanów zapalnych i bólu ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów.• Do stosowania, gdy ból powstał wskutek skręceń, nadwyrężeń lub
stłuczeń.• Wodno-alkoholowa formuła zapewnia kojąco-chłodzący efekt.• Żel o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i
przeciwobrzękowym.• Wnika głęboko w skórę, by trafiać w źródło bólu.• Łagodzi ból oraz zmniejsza towarzyszący mu obrzęk.•
Odpowiedni w przypadku bólu pleców oraz stanów zapalnych i bólu ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów.• Do stosowania, gdy ból
powstał wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń.• Wodno-alkoholowa formuła zapewnia kojąco-chłodzący efekt.DziałanieNagły ból
pleców oraz bóle związane z pourazowymi stanami zapalnymi wymagają działania, które trafia prosto w ich źródło.Voltaren Emulgel 1%
to żel o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym, który wnika głęboko w skórę, by redukować ból w miejscu
jego występowania.Czynną substancją żelu jest diklofenak dietyloamoniowy, dzięki któremu receptura Voltaren Emulgel 1% jest tak
efektywna. Produkt jest odpowiedni do stosowania w celu łagodzenia bólu i zapalenia, zmniejszania obrzęku, w przypadku bólu pleców
oraz stanów zapalnych i bólu ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, które powstały wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń. Dzięki
przeciwzapalnym właściwościom żel pomaga również ograniczyć dolegliwości związane z ograniczonymi stanami zapalnymi tkanek
miękkich – np. zapalenia ścięgna i torebki stawowej, zapaleń okołostawowych oraz łokcia tenisisty. Voltaren Emulgel 1% szybko się
wchłania, a dzięki wodno-alkoholowej formule wykazuje również działanie kojące i chłodzące.Nagły ból pleców oraz bóle związane z
pourazowymi stanami zapalnymi wymagają działania, które trafia prosto w ich źródło. Voltaren Emulgel 1% to żel o działaniu
przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym, który wnika głęboko w skórę, by redukować ból w miejscu jego
występowania. Czynną substancją żelu jest diklofenak dietyloamoniowy, dzięki któremu receptura Voltaren Emulgel 1% jest tak
efektywna. Produkt jest odpowiedni do stosowania w celu łagodzenia bólu i zapalenia, zmniejszania obrzęku, w przypadku bólu pleców
oraz stanów zapalnych i bólu ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, które powstały wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń. Dzięki
przeciwzapalnym właściwościom żel pomaga również ograniczyć dolegliwości związane z ograniczonymi stanami zapalnymi tkanek
miękkich – np. zapalenia ścięgna i torebki stawowej, zapaleń okołostawowych oraz łokcia tenisisty. Voltaren Emulgel 1% szybko się
wchłania, a dzięki wodno-alkoholowej formule wykazuje również działanie kojące i chłodzące.Sposób użyciaVoltaren Emulgel 1% jest
wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i
przeciwobrzękowo.Stosowany jest w miejscowym leczeniu:Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien,
więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych
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tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.Dorośli (powyżej 18
lat: ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawówWażnePrzeciwwskazania:Znana nadwrażliwość na diklofenak
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia lub perforacje
przewodu pokarmowego. Podawane w wywiadzie krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym
leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).Skład100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum)
w postaci 1,16 g soli.dietyloamoniowej diklofenaku.
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