Anti-inﬂamatório – como tratar a artrite com anti-inﬂamatório?

Inﬂamex é o nome genérico dado ao medicamento Diclofenaco sódico que age como um
anti-inﬂamatório no corpo humano, aliviando dores e inﬂamações, além de febres. Ele é
comercializado por meio de um comprimido revestido com 50 mg e facilmente encontrado
em embalagens com 20 comprimidos. Ele deve ser usado apenas por adultos, mas deve-se
obedecer às restrições e contraindicações. Antes de adquiri-lo, veja para que serve.

Onde Comprar Mais Barato?
O melhor lugar para comprar barato é nos sites de farmácias como Onofre, Ultrafarma e
Droga Raia. Elas estão sempre com novas promoções e descontos especiais para cada
cliente.

Para que Serve Inﬂamex?
Como todo anti-inﬂamatório, Inﬂamex possui ação analgésica capaz de aliviar e até eliminar
a dor durante horas. Sendo assim, ele é indicado para os seguintes casos: dor reumática das
articulações, conhecida como artrite, crises de gota, distensões, entorses, dor nas costas,
cotovelo de tenista, síndrome do ombro congelado, inchaços e dores pós cirurgia, diversos
tipos de lesões e reumatismos, infecções do ouvido e da garganta, em condições
inﬂamatórias dolorosas em ginecologia, como cólicas, entre outros casos. Siga todas as
recomendações a seguir para poder usufruir de todos os benefícios de Inﬂamex sem sofrer
com as reações adversas. Se ﬁcar com alguma dúvida, entre em contato com um
farmacêutico ou com o seu médico.

Preço do Inﬂamex
Inﬂamex não é um medicamento caro e pode ser encontrado em todas as farmácias
principalmente pelo nome de Diclofenaco Sódico. O seu preço médio é de R$13,00, mas em
épocas de promoção você o encontra por menos de R$6,00. Na Ultrafarma, por exemplo, 10
comprimidos podem ser levados por R$5,43.
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Como Usar o Inﬂamex
Você deve seguir todas as recomendações médicas de uso e não deve exceder a dosagem
indicada. Inﬂamex deve ser tomado inteiro com o auxílio de um copo cheio de água. É
indicado ingeri-lo antes das refeições. A dose inicial recomendada é de 100 a 150 mg por dia,
o que equivale de 2 a 3 comprimidos. A dose total diária pode ser dividida até 3 vezes, não
devendo exceder 150 mg por dia. A posologia pode ser ajustada de acordo com o quadro
clínico de cada paciente e as recomendações médicas. Siga sempre as recomendações do
proﬁssional.

Efeitos Colaterais do Inﬂamex
Inﬂamex não deve ser usado por pessoas com hipersensibilidade a algum dos componentes
de sua fórmula ou que já tiveram alergia a outros anti-inﬂamatórios. Além disso, pessoas com
histórico de úlcera no estômago ou intestino, insuﬁciência cardíaca grave, doença grave no
fígado ou nos rins, também devem ﬁcar longe do medicamento. Os efeitos colaterais mais
comuns do uso de Inﬂamex são: dor de cabeça, vertigem, tontura, náuseas, vômitos,
indigestão, dor abdominal, perda do apetite, diarreia, entre outros.

Composição do Inﬂamex
Cada comprimido de Inﬂamex é revestido com 50 mg de diclofenaco sódico, além dos
seguintes excipientes: povidona, amidoglicolato de sódio, álcool etílico, lactose monohidratada, celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, talco, estearato de magnésio,
corante amarelo, corante óxido de ferro marrom, dióxido de titânio, copolímero de ácido
metacrílico-etilacrilato, demais substâncias.

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
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2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!
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