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VOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg 10 kapsułek
 

Cena: 12,33 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diclofenac potassium

Opis produktu
 

WskazaniaVOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg 10 kapsułek• Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i
przeciwgorączkowym.• Wysoka dawka diklofenaku potasu – czynnej substancji, która trafia prosto w źródło bólu.• Niweluje ból mięśni,
pleców, głowy i zębów.• Odpowiedni w przypadku silnych bólów menstruacyjnych i reumatycznych.• Łagodzi objawy stanu zapalnego, w
tym obrzęk.• Pomaga złagodzić objawy przeziębienia i grypy.• Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i
przeciwgorączkowym.• Wysoka dawka diklofenaku potasu – czynnej substancji, która trafia prosto w źródło bólu.• Niweluje ból mięśni,
pleców, głowy i zębów.• Odpowiedni w przypadku silnych bólów menstruacyjnych i reumatycznych.• Łagodzi objawy stanu zapalnego, w
tym obrzęk.• Pomaga złagodzić objawy przeziębienia i grypy.DziałanieJeśli jesteś osobą aktywną i nagle dopada Cię nagły, silny ból,
wymagasz ekspresowej pomocy.

Właśnie dlatego powstał Voltaren Express Forte, który zawiera wysoką dawkę diklofenaku potasu – substancji czynnej, która trafia
prosto w źródło bólu. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, dzięki czemu jest odpowiedni
szczególnie wtedy, gdy pojawia się ból mięśni, pleców, głowy i zębów, a także bóle reumatyczne lub menstruacyjne. Jego starannie
opracowana formuła łagodzi objawy stanu zapalnego, w tym ból i obrzęk, blokując syntezę mediatorów zapalnych, które są powodem
dolegliwości. Dzięki działaniu przeciwgorączkowemuVoltaren Express Forte pomaga również zmniejszyć gorączkę oraz uporać się z
objawami przeziębienia i grypy.

Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: początkowo 1 kapsułka, dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach.Nie należy
stosować wiecej niż 3 kapsułki w ciągu doby.Nie należy stosować leku bez porozumienia z lekarzem przez ponad 5 dni w leczeniu bólu
lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki. Jesli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.WażneKiedy nie
stosować leku Voltaren Express Forte:jesli pacjent ma alergie na diklofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,jeśli
u pacjenta kiedykolwiek występowały reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, stanu zapalnego lub gorączki,jeśli u
pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych,jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia
krążenia,jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,jeśli występuje ciężka niewydolność
nerek lub wątroby,u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.SkładSubstancją czynną leku jest diklofenak potasowy (Diclofenacum kalicum).1
kapsułka zawiera 25 mg diklofenaku potasowegoSubstancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona; skład otoczki:
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żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol + 1,4-sorbitan z mannitolem), żółcień chinolinowa 70% (E 104).
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