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Reumatismo gold ou dor articular degenerativa (artrite); Dor nas costas, síndrome do ombro congelado, cotovelo de tenista e outros tipos de reumatismo de tecido mole; Crises de gota; entorses, tensões e outras lesões; dor e inchaço após a cirurgia; Condições inflamatórias dolorosas na ginecologia, incluindo períodos
menstruais dolorosos. Dor causada por câncer. Antes de usar esta droga, leia este folheto de pacote cuidadosamente. Você deve mantê-lo com você porque você pode precisar usá-lo novamente. Não dê sua medicação a ninguém para usar e não use esta droga para tratar qualquer outra doença não referida como
esta droga. A substância ativa nesta droga é cstyrain diclofenac. Cstyralotdicocins pertence a um grupo de drogas chamadas anti-inflamatórios não esteroides (IAVes), que são usadas para tratar dor e inflamação. Esta droga alivia os sintomas da inflamação, como inchaço e dor, e previne a síntese de moléculas
(prostaglandinas) responsáveis pela inflamação, dor e febre. Não tem efeito sobre a causa da inflamação ou febre. Vinte minutos depois de tomar uma cápsula de cstyralotin dicclufinacco já pode detectar concentrações de drogas no sangue. A concentração máxima é atingida em cerca de 1,25 horas. Siga
cuidadosamente todas as instruções do médico. Não exceda a dose recomendada. O colesterol diclofenaco na cápsula deve ser engolido completo com um copo de água ou outro líquido. Recomenda-se tomar este medicamento durante as refeições. A dose não excede a dose recomendada pelo seu médico. É
importante usar a dose mais baixa capaz de controlar sua dor e não tomar esta droga por muito tempo. Seu médico lhe dirá exatamente quantas cápsulas você deve tomar. Dependendo da resposta ao tratamento, o médico pode aumentar ou reduzir a dose. Os adultos geralmente recomendavam a dosagem de 1
cápsula a um máximo de 2 cápsulas por dia, dependendo da gravidade da doença. A dose diária deve ser dividida em 2 ingestão separada. Para casos mais leves, bem como para tratamento a longo prazo, geralmente uma cápsula por dia é suficiente. Não exceda 2 cápsulas por dia. Ao tomar Cnotyrain Diclofenac é
recomendado tomar esta droga durante as refeições. Quanto tempo leva Diclofinacco para seguir exatamente as instruções do médico. Se você tomar esta droga por mais de algumas semanas, você deve garantir que você retorne ao seu médico para avaliações regulares, para garantir que você não sofra de reações
adversas despercebidas. Se você tiver dúvidas sobre quanto tempo você deve levar Cstyralotin Diclofenaco, fale com o seu médico ou farmacêutico. O que faço quando esqueço de usar essa droga? Se você esquecer de tomar a droga, tome uma dose assim que você se lembrar. Se estiver perto da hora de tomar a
próxima dose, basta tomar a próxima cápsula no horário habitual. Não se dobre. A próxima dose é redefinir a cápsula que você esqueceu de tomar a tempo. Você é sensível (hipersensível) ao delopinac ou a qualquer outro componente da fórmula descrita no início deste boletim informativo; Você teve uma reação
alérgica depois de tomar medicamentos para tratar inflamação ou dor (por exemplo, ácido acetil salicílico, diclofenac ou ibuprofeno). Alergias podem ser asma, secreção nasal, erupção cutânea (vermelhidão na pele com ou sem descascamento) e inchaço facial. Se você suspeitar que pode ser alérgico, pergunte ao
seu médico antes de usar esta droga; Você tem uma úlcera no estômago ou intestinos; Tem sangramento ou um buraco gastrointestinal, sintomas que podem levar a sangue nas fezes ou nas fezes pretas; Sofre de insuficiência hepática ou renal; Você tem insuficiência cardíaca aguda; É que nos últimos três meses de
gravidez seguir todas as instruções médicas cuidadosamente. As informações gerais neste folheto de pacotes podem diferir. Tenha especialmente cuidado com cstyralot diclofenac: se você estabeleceu doenças cardiovasculares (também chamadas de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão descontrolada,
insuficiência cardíaca congestiva, doenças cardiovasculares de origem ou doenças arterials periféricas), o tratamento com este medicamento não é geralmente recomendado; Se você estabeleceu doenças cardiovasculares ou fatores de risco significativos, como pressão alta, níveis anormalmente altos de gordura
(colesterol, triglicérides) no sangue, diabetes ou se você fuma, ou seu médico decide prescrever este medicamento, você não deve aumentar a dose acima de 100 mgs por dia se você for tratado por mais de 4 semanas; Em geral, é importante tomar a menor dose de cistraliotina diclofenaco que alivia a dor e/ou o
inchaço e pelo menor tempo possível para manter o menor risco possível de reações adversas cardiovasculares; Se você tomar esta droga simultaneamente com outras drogas anti-inflamatórias, incluindo ácido acetil salicílico, corticosteroides, anticoagulantes ou inibidores seletivos de recaptação de serotonina; Se
você sofre de asma ou febre do feno (rinite alérgica sazonal); se você já teve problemas digestivos, como úlceras estomacais, sangramento ou fezes pretas, ou se você já teve desconforto estomacal ou azia depois de tomar anti-inflamatórios no passado; Se você tiver inflamação do cólon (colite ulcerativa) ou intestino
(doença de Crohn); Se você tem problemas hepáticos ou renais; Se você tiver desidratação (por exemplo, devido a doença e diarreia, antes ou depois da cirurgia principal); Se você sofre de sangramento ou outros distúrbios sanguíneos, incluindo uma rara condição hepática chamada preperia. Se em algum momento
tomar essa medicação você tiver algum sinal ou sintoma de problemas cardíacos ou vasculares, como dor no peito, falta de ar, fraqueza ou fala mascarada, diga ao seu médico Diclofenac Cstyracutin pode reduzir os sintomas de infecção (por exemplo, dor de cabeça ou febre) e, portanto, pode tornar a infecção mais

difícil de detectar e tratar corretamente. Se você se sente mal e precisa ir ao médico, lembre-se de dizer a ele que você está tomando uma garra de diclovinaco. Em casos muito raros, pacientes tratados com diclofenaco colestin, bem como com outros anti-inflamatórios, podem experimentar reações alérgicas graves à
pele (por exemplo, uma erupção cutânea (vermelhidão na pele com ou sem descascamento)). Para monitorar seu tratamento com Diclophane Colestyramine se você tiver doença cardíaca comprovada ou um risco significativo de doença cardíaca, seu médico irá reavaliar periodicamente se você continuar o tratamento
com esta droga, especialmente se você estiver sendo tratado por mais de 4 semanas. Se você tiver algum problema de fígado, rim ou sangue, você deve se submeter a exames de sangue durante o tratamento que monitorarão a função hepática (nível transaminasat), função renal (nível de creatinina) ou contagem
sanguínea (nível de glóbulos brancos e vermelhos e plaquetas). Seu médico levará esses exames em conta para decidir se a Cstyrain Diclofenaco precisa parar ou se a dosagem deve ser alterada. Pacientes idosos são pacientes idosos, especialmente aqueles que estão exaustos ou com baixo peso corporal, podem
ser mais sensíveis do que os adultos no que diz respeito ao efeito da colsterina de amoraco. Portanto, você deve seguir cuidadosamente as recomendações do médico e tomar a menor dose capaz de aliviar os sintomas. É particularmente importante que os pacientes idosos denunciem imediatamente os efeitos
indesejados de seus médicos. Crianças e adolescentes devido à alta dose, o diclofenaco cstyramycform não é encaminhado para crianças e adolescentes (menores de 18 anos). Gravidez e lactação devem dizer ao seu médico se você está grávida ou suspeitar que você está grávida. Você não deve tomar diclofenacco
cstyrain durante a gravidez, a menos que seja absolutamente necessário. Como outros anti-inflamatórios, a cstyralotina diclofenac é contraindicada durante os últimos três meses de gravidez porque pode causar danos fetais ou problemas ao nascer. Você não deve amamentar se tomar cstyrain diclofenac, pois pode
ser prejudicial para o bebê. Seu médico discutirá com você os riscos potenciais de tomar deklovina para kerpiraloten durante a gravidez ou amamentação. Mulheres em idade fértil: coágulos dictholato podem dificultar a gravidez de uma mulher. Você não deve usar dia clluvinac cstyralot a menos que seja necessário se
você está planejando engravidar ou se você tem problemas para engravidar. Uma mudança na capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas e o uso de cstyralotin dificilmente afetará a capacidade de dirigir, operar máquinas ou outras atividades que requerem atenção Cápsulas de 70 mg. Pacotes com 14 ou 20
cápsulas. A composição de cada cápsula contém: diccluvavac cstyralotin 140 mg * sozen ** 1 cápsula * correspondente a 70 mg de delovatinac. ** Carvão ativado, dióxido de silício, estearato de magnésio. Se você acidentalmente usar diclofinaco cstyralotin acima do recomendado, diga ao seu médico ou farmacêutico,
ou vá para o pronto-socorro. Você pode precisar de cuidados médicos. Você pode ter vômitos, sangramento gastrointestinal, diarreia, tontura, zumbido ou convulsões. No caso de intoxicação grave, pode ocorrer insuficiência renal grave e insuficiência hepática. Não há uma imagem clínica típica associada a uma
overdose com Diclovinac. O tratamento de envenenamento agudo com agentes anti-inflamatórios não esteroides consiste principalmente em sintomas e medidas de apoio. Tratamentos sintomáticos e de apoio devem ser dados em casos de complicações como pressão baixa, insuficiência renal, convulsões, irritação
digestiva e depressão respiratória. Medidas específicas como diurese forçada, diálise ou hemofilia podem não ajudar a eliminar agentes anti-inflamatórios não esteroides devido ao seu alto índice de proteína de ligação e metabolismo extenso. Em casos de super-doença potencialmente tóxica, é considerado engolir
carvão ativado para desintoxicar o estômago (por exemplo, banheiros e vômitos) depois de comer um hiperativo potencialmente fatal. Código do Produto: 16505 Marca: General MEDLEY EAN: 7896422507264 Tipo médico: Registro Geral MS: 1832602460020 Aula Terapêutica: Ingrediente Ativo Anti-Inflamatório:
Diclofenaco Colsteranin Passará aprovação antes de ser publicado. Publicar.
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