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Venożel, żel, 100 g
 

Cena: 38,39 zł

Opis słownikowy

Postać żel

Producent Pharmaswiss

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Diklofenak, Escyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Venożel, żel, 100 g

Venożel to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny oraz zmniejszający obrzęk w formie żelu do stosowania na skórę. Lek zawiera 3 składniki
aktywne: diklofenak z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a także trybenozyd m.in. wspierający naczynia krwionośne oraz
przeciwobrzękową escynę. Venożel stosuje się w zapaleniu żył kończyn dolnych, obrzękach, pourazowych bólach mięśni oraz stawów, a
także w łagodnych i ograniczonych zapaleniach stawów. Żel można stosować u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Skład Venożel, żel, 100 g

Substancjami czynnymi leku są: diklofenak sodowy, trybenozyd, escyna

1 g leku zawiera: 12 mg diklofenaku sodu, 10 mg trybenozydu, 5 mg escyny.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda
oczyszczona.

Działanie Venożel, żel, 100 g

Venożel zawiera 3 substancje czynne o uzupełniającym się działaniu. Diklofenak, należący do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) zmniejsza ból i stan zapalny. Trybenozyd również działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, a także wspiera
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prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz stawów. Escyna przeciwdziała wysiękom, obrzękom oraz stanom zapalnym.

Wskazania Venożel, żel, 100 g

Żel stosuje się w: obrzękach pooperacyjnych i pourazowych oraz zastoinowych w kończynach dolnych; zapaleniu żył kończyn dolnych;
zespołach bólowych, towarzyszących chorobom kręgosłupa; pourazowych bólach mięśni i stawów po urazach (stłuczenia, zwichnięcia,
naderwania) czy łagodnych i ograniczonych postaciach zapalenia stawów.

Dawkowanie Venożel, żel, 100 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Venożel należy stosować miejscowo na skórę, u dorosłych 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy
dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo użyć pasek żelu o długości około 4 cm.
Po aplikacji, produkt leczniczy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu należy umyć
ręce, chyba, że to ręce są miejscem leczonym.

Nie stosować dłużej niż przez 4 tygodnie. W przypadku, gdy objawy nasilają się albo nie ustępują po 7 dniach stosowania należy
skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Venożel, żel, 100 g

Nie stosować Venożelu u pacjentów z nadwrażliwością na diklofenak, trybenozyd, escynę lub któryolwiek z pozostałych składników leku.
Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: uszkodzenia, zmiany zapalne skóry oraz otwarte rany, a także występowanie napadów
astmy, pokrzywki czy ostrych nieżytów nosa po kwasie acetylosalicylowym albo innych NLPZ.

Informacje dodatkowe Venożel, żel, 100 g

Nie stosować leku do oczu lub na błony śluzowe. W przypadku, gdy żel dostanie się we wspomniane miejsca należ obficie spłukiwać
wodą.

W czasie terapii oraz 2 tygodnie po jej zakończeniu zaleca się unikania bezpośredniej ekspozycji na słońce i światła solarium.

Venożel zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

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.

 

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

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

