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Voltaren Acti Forte x 20 tabl.
 

Cena: 21,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Substancja
czynna

Diclofenac potassium

Opis produktu
 

Skład:
Substancją czynną jest diklofenak potasowy.
Jedna tabletka zawiera 25 mg diklofenaku potasowego.
Inne składniki leku to:
Rdzeń: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, magnezu
stearnian.
Otoczka: sacharoza, talk, powidon, makrogol 8000, celuloza mikrokrystaliczna, barwnik dispersed Red 16158 Anstead: żelaza tlenek,
dwutlenek tytanu.

Działanie:
Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, zmniejsza również gorączkę.

Wskazania:
Voltaren Acti Forte stosowany jest w przypadku:

Bólu mięsni, bólów reumatycznych, ostrego bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bóle głowy, bóle zębów, bolesne
miesiączkowania.
Stosowany jest również w leczeniu objawów grypy i przeziębienia (bóle, gorączka), ból gardła

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:
Dawka początkowa to 1 tabletka. Jeśli to konieczne można stosować 1 tabletkę co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3
tabletek w ciągu doby.
Tabletkę należy połknąć w całości popijając szklankąwody. Zażywać podczas lub bezpośrednio po posiłku.

Nie zaleca się stosowania leku dzieci poniżej 14 roku życia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować leku Voltaren Acti Forte jeśli u pacjenta:
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stwierdzono uczulenie na którykolwiek składnik leku
kiedykolwiek występowały reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, zapalenia lub gorączki takich jak: diklofenak,
ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy
występuje choroa wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
występuje krew w stolcu lub czarne zabarwienie stolca
występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby
występuje ciężka niewydolność serca
u kobiet w trzecim trymestrze ciąży

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek Voltaren Acti Forte może powodować działania niepożądane, chociaż me u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się
którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić
lekarza lub farmaceutę.
Czasami rzadko lub bardzo rzadko występujące działania niepożądane mogą być poważne. W przypadku zaobserwowania
któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

ostre bóle żołądka, krew w stolcu, smoliste stolce, krwawe wymioty
reakcje alergiczne obejmujące obrzęk twarzy, ust. języka lub gardła, często z towarzyszącą wysypką skórną Zapaść
świszczący oddech i uczucie ciężkości w klatce piersiowej (objawy wskazujące na występowanie astmy)
ból w klatce piersiowej (objaw zawału serca), omdlenie, wysokie ciśnienie tętnicze krwi
nagły i ostry ból głowy, sztywność karku, trudności w mówieniu, drgawki
zaczerwienienie skóry z pęcherzami, złuszczame skóry, fioletowe zmiany na skórze, pęcherze na błonie śluzowej w jamie ustnej lub w
obrębie oczu
obrzęk rąk, dłoni, nóg i stóp
jakiekolwiek zmiany w wyglądzie lub ilości moczu
zażółcenie skóry lub oczu
krwawienia, siniakim wysoka gorączka lub przedłużający się ból gardła

Przyjmowanie takich leków jak diklofenak może być związane z niewielkim zwiększeniem się ryzyka ataku srca ("zawał serca") lub udaru.

Inne działania niepożądane:
Działania niepożądane, które mogą się pojawić są zwykle łagodne. Niektóre działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu
większych dawek diklofenaku. substancji czynnej leku Voltaren Acti Forte, stosowanego długotrwałe .W przypadku ich zaobserwowania
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Często
(występują rzadziej niż u 1 do 10 na 100osób stosujących lek):
Ból brzucha, ból żołądka, biegunka, nudności, wzdęcia.
Ból głowy, zawroty głowy.
Zaczerwienienie skóry.
Rzadko
(występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek):
Senność.
Bardzo rzadko
(występują rzadziej niż u 1 na 10 OOO osób stosujących lek).
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.

W przypadku pojawienia się działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce należy zaprzestać stosowania leku Voltaren Acti Forte
i poinformować lekarza.

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