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Voltaren Max 23,2 mg/g Lek przeciwbólowy przeciwzapalny i
przeciwobrzękowy 100 g
 

Cena: 45,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,0232 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać żel

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Voltaren MAX żel to produkt leczniczy, który zawiera substancję czynną diklofenak dietyloamoniowy, należącą do grupy niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa potrójnie: przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. Żel jest stosowany do
miejscowego leczenia bólu i stanów zapalnych, takich jak zapalenie stawów, ból mięśni i ścięgien, ból pleców, ból pourazowy oraz ból
pourazowy spowodowany skręceniami i zwichnięciami. Voltaren Max to silne rozwiązanie bez obciążania żołądka, przynosi ulgę w bólu
dwa razy szybciej.* Diklofenak działa poprzez hamowanie produkcji prostaglandyn, które są związane z procesem zapalnym, co
przyczynia się do zmniejszenia bólu i obrzęku. Produkt jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku
życia. Żel należy wcierać w skórę w miejscu bólu i pozostawić do wchłonięcia. Zapomnij o bólu na cały dzień i całą noc! Voltaren MAX
stosowany rano i wieczorem działa do 24h.

*W testach laboratoryjnych
działanie przeciwbólowe do 24h przy aplikacji żelu co 12 godzin

Składniki
100 g leku zawiera 2,32 g substancji czynnej - diklofenaku dietyloamoniowego oraz substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy,
alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina,
kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E 321), woda oczyszczona

Dawkowanie
Stosować rano i wieczorem.

Sposób stosowania:
Voltaren Max należy stosować na powierzchnię skóry w miejscu bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie, 2 razy na dobę (rano i
wieczorem).
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Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie na skórę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na diklofenak, kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne takie jak
ibuprofen.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20030
Lek na receptę: Nie

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