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A Voltaren Emulgel 1% gél 

számos, az ízületeket és az 

izmokat érintő fájdalmas 

folyamat esetén csökkenti a 

fájdalmat, a gyulladást és a 

duzzanatot.

Gél

A masszázs fejnek 

köszönhetően nincs többé 

ragacsos kéz, csak célzott 

fájdalomcsillapítás.

11,6 mg diklofenák-dietilamin 1 

gramm gélben.

A masszázs fejjel ellátott 

Voltaren Emulgel 1% gél 75 

grammos kiszerelésben kapható.

Felnőtteknek és 14 éves vagy 

annál idősebb serdülőknek:

A A Voltaren Emulgel 1% gélt 

naponta 3-4 alkalommal kell 

alkalmazni a fájdalmas 

területen. Ne használja a 

Voltaren Emulgel 1% gélt orvosi 

javaslat nélkül:

FFelnőttek és 14 éves vagy annál 

idősebb serdülők:

• 2 hétnél hosszabb ideig izom 

és ízületi sérülések (rándulás, 

húzódás, ütés), illetve 

íngyulladás kezelésére.

FFelnőttek (18 éves vagy annál 

idősebbek):

• 3 hétnél tovább ízületi 

gyulladás kezelésére.

Hosszabb kezelést a 

kezelőorvos javasolhat.

FForduljon kezelőorvosához, 

amennyiben a fájdalom, vagy a 

gyulladás 7 napon belül nem 

javul, esetleg fokozódik.

Gél

Fehér

kellemes illatú

hűsítő hatású gél

A Voltaren Emulgel 1% gél 

számos, az ízületeket és az 

izmokat érintő fájdalmas 

folyamat esetén csökkenti a 

fájdalmat, a gyulladást és a 

duzzanatot.

11,6 mg diklofenák-dietilamin 1 

gramm gélben.

A Voltaren Emulgel 1% gél 50 

g-os, 75 g-os (applikátorral) és 

100 g-os kiszerelésben kapható.

Felnőtteknek és 14 éves vagy 

annál idősebb serdülőknek:

A Voltaren Emulgel 1% gélt 

naponta 3-4 alkalommal kell 

alkalmazni a fájdalmas területen. 

Ne használja a Voltaren Emulgel 

1% gélt orvosi javaslat nélkül:

FFelnőttek és 14 éves vagy annál 

idősebb serdülők:

• 2 hétnél hosszabb ideig izom és 

ízületi sérülések (rándulás, 

húzódás, ütés), illetve 

íngyulladás kezelésére.

FFelnőttek (18 éves vagy annál 

idősebbek):

• 3 hétnél tovább ízületi 

gyulladás kezelésére.

Hosszabb kezelést a kezelőorvos 

javasolhat.

FForduljon kezelőorvosához, 

amennyiben a fájdalom, vagy a 

gyulladás 7 napon belül nem 

javul, esetleg fokozódik.

Gél

Akár 12 órás 

fájdalomcsillapítás, mely 

könnyen nyitható kupakkal

is elérhető (150 grammos 

kiszerelésben) az ízületi 

gyulladásos betegek 

számára.

A Voltaren Emulgel Forte 20 

mg/g gél az ízületek és az 

izmok fájdalommal járó 

elváltozásai esetén enyhíti a 

fájdalmat és csökkenti a 

gyulladást.

23,2 mg diklofenák-dietilamin 1 

gramm gélben.

A Voltaren Emulgel Forte 50 

g-os, 100 g-os és 150 g-os 

kiszerelésben kapható.

Orvosi javaslat hiányában ne 

használja a Voltaren Emulgel 

Forte 20 mg/g gélt:

Felnőttek és 14 évnél idősebb 

serdülőkorúak:

• 2 hétnél hosszabb ideig i• 2 hétnél hosszabb ideig izom 

és ízületi sérülések (rándulás, 

húzódás, ütés), illetve 

íngyulladás,

Felnőttek (18 év felett):

• 3 hétnél tovább ízületi 

gyulladás kezelésére.

Hosszabb Hosszabb kezelést a 

kezelőorvos javasolhat.

Forduljon kezelőorvosához, 

amennyiben a fájdalom, vagy a 

gyulladás 7 napon belül nem 

javul, esetleg fokozódik.

Lágy kapszula

A lágy kapszula 

gyógyszerforma a Voltaren 

Dolo tablettánál gyorsabb 

felszívódást tesz lehetővé.

25 mg diklofenák-kálium lágy 

kapszulánként.

A Voltaren Dolo lágy kapszula 

20 db-os kiszerelésben kapható.

Fájdalom enyhítésére 5 napnál, 

láz csökkentésére 3 napnál 

tovább ne alkalmazza.

A Voltaren Dolo 25 mg lágy 

kapszula enyhíti 

az iaz izom- és ízületi fájdalmakat, 

a hátfájást, fejfájást, fogfájást és 

a menstruáció következtében 

fellépő fájdalmakat, a 

megfázás, illetve influenza 

tüneteit (beleértve az 

izomfájdalmakat és a 

totorokfájást), valamint csökkenti 

a lázat.

Gyógyszeres tapasz

Egyesével csomagolt

Ultravékony

Száraz tapintású

A kar- és lábsérülések 

következtében (pl. 

sportsérülések) kialakuló 

zúzódások, rándulások, ficamok, 

húzódások okozta fájdalom 

helyi tüneti és rövidtávú 

kezelésére felnőttek és 16 évnél 

idősebb seidősebb serdülők

számára.

140 mg diklofenák-nátriumot 

tartalmaz tapaszonként.

A Voltaren ActiGo 5 db 

gyógyszeres tapaszt tartalmazó 

kiszerelésben kapható.

A készítményt ne alkalmazza 7 

napnál tovább. Forduljon 

kezelőorvosához, ha tünetei 7 

napon belül nem enyhülnek, 

vagy éppen súlyosbodnak.

Ha a Ha a Voltaren ActiGo hatását túl 

erősnek vagy túl gyengének 

találja, forduljon 

kezelőorvosához vagy 

gyógyszerészéhez.

Hasonlítsa össze termékeinket


