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Voltaren Express Forte *20 kaps.
 

Cena: 21,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Diclofenac potassium

Opis produktu
 

Nazwa: Voltaren Express Forte kapsułki miękkie
Opakowanie:  20 kaps.
SKład:  diklofenak sodowy 25 mg oraz substancje pomocnicze
Działanie:  Przeciwbólowe, przeciwzapalne, zmniejsza gorączkę
Wskazania:  Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból
pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bolę uogólnione, gorączka), ból
gardła.
Przeciwwskazania: 

nadwrażliwość na diklofenak lub na którykolwiek ze składników leku,
reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, zapalenia lub gorączki, takich jak diklofenak, ibuprofen, kwas
acetylosalicylowy,
choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
jeśli u pacjenta występuje krew w stolcu lub czarne zabarwienie stolca,
ciężka niewydolność nerek lub wątroby,
ciężka niewydolność serca,
nie stosować leku kobiet w trzecim trymestrze ciąży,
jeśli pacjent jednocześnie stosuje inne leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe,
jeśli u pacjenta występuje ryzyko odwodnienia organizmu (z powodu np. choroby, biegunki, przed lub po zabiegach chirurgicznych)
zaburzenia krwawienia lub inne choroby krwi, w tym rzadko występująca porfiria wątrobowa
Działania niepożądane:  Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek):

ból brzucha, ból żołądka, biegunka, nudności, wzdęcia.
ból głowy, zawroty głowy
zaczerwienienie skóry
Rzadko (występują mniej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek)

senność
Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10000 osób stosujących lek)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

zaparcia, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, zaburzenia smaku
mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, drżenie
zamazane widzenie, dzwonienie w uszach, kołatanie serca
zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji
Dawkowanie:  Dorośli oraz dzieci od 14 lat: początkowo 1 kapsułka. Dawke można powtórzyć po 4-6 godzianch. Nie przekraczać dawki
75 mg dziennie.

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.
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