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TRAUMON żel 0,1 g/g 100 g
 

Cena: 33,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent MEDA AKTIEBOLAG

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Etofenamatum

Opis produktu
 

WłaściwościTRAUMON żel 0,1 g/g 100 gSubstancją czynną leku Traumon jest etofenamat. Etofenamat jest lekiem o działaniu
przeciwbólowym i przeciwzapalnym.Traumon jest jedynym lekiem w Polsce zawierającym etofenamat.Właściwości farmakokinetyczne
etofenamatu predysponują go doskonale do stosowania miejscowego. Dzieje się tak dlatego, że substancja ta ma bardzo silne
właściwości lipofilne, z zachowaniem częściowego charakteru hydrofilnego. Efektem jest idealna penetracja przez wszystkie warstwy
skóry do tkanek położonych głębiej1.Etofenamat został opracowany z myślą o zastosowaniu miejscowym, tak aby jego skuteczność
była jak największa.Traumon trafia tam, gdzie powinien – do miejsca zapalenia i bólu.Wskazania do stosowania:Tępe urazy, takie jak:
stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów.Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych,
barkowych.Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich
okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie
nadkłykci.Dlaczego Traumon?Etofenamat – substancja czynna preparatu Traumon – bardzo dobrze wchłania się po naniesieniu na
skórę (21% wchłaniania).1Stopień przenikania przez skórę preparatu Traumon jest wielokrotnie większy niż po zastosowaniu innych
popularnych leków – ketoprofenu(1% wchłaniania) czy diklofenaku (6% wchłaniania)1. Traumon, szybko przechodząc przez wszystkie
warstwy skóry, łatwo dociera do miejsc zapalenia czy uszkodzenia. Tu Traumon blokuje powstawanie prostanoidów, czyli substancji
odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego.1Pacjent po zastosowaniu preparatu Traumon odczuwa ustąpienie bólu i obrzęku, a
także poprawę ruchomości w kontuzjowanym stawie.2Zalecane spożycieodpowiednią ilość żelu (pasek długości około 5-10 cm, co
odpowiada około 1,7-3,3 g preparatu) nałożyć na skórę w okolicy objętej bólem i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia. Stosować 3-4
razy na dobę.Oba preparaty można stosować również po wcześniejszym oziębieniu w lodówce celem uzyskania lepszego efektu
chłodzenia. W większości dolegliwości reumatycznych wystarczające jest 3-4-tygodniowe leczenie. Leczenie tępych urazów (np. urazów
sportowych) trwa zazwyczaj do 2 tyg.Składniki1 ml zawiera 100 mg etofenamatu.
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