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TRAUMON żel 0,1 g/g 50 g
 

Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/1g

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

Działanie

TRAUMON 10%: niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy pochodnych kwasu antranilowego #℣佐⌡⌀昀攀渀愀洀愀琀眀⌡⍃倣℣ o działaniu przeciwbólowym i
przeciwzapalnym do stosowania miejscowego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn hamowaniu
uwalniania mediatorów zapalenia #℣佐⌡⌀戀爀愀搀礀欀椀渀椀渀礀 猀攀爀漀琀漀渀椀渀礀 栀椀猀琀愀洀椀渀礀 攀渀稀礀洀眀 瀀爀漀琀攀漀氀椀琀礀挀稀渀礀挀栀⌡⍃倣℣ blokowaniu układu dopełniacza i
hamowaniu uwalniania hialuronidazy. Po podaniu na skórę biodostepność wynosi około 20% i zależy od stanu miejscowego #℣佐⌡⌀渀瀀⸀
wilgotności skóry#℣䍐⌡⌀⸀ 䴀愀欀猀礀洀愀氀渀攀 猀琁ᤁ簀攀渀椀攀 眀攀 欀爀眀椀 眀礀猀琁ᤀ瀀甀樀攀 瀀漀 ㈀ⴀ㈀㐀 栀 漀搀 稀愀猀琀漀猀漀眀愀渀椀愀⸀ 圀 漀欀漁䈀漀 㤀㤀─ 眀椁ԁ簀攀 猀椁ᤀ 稀 戀椀愁䈀欀愀洀椀 漀猀漀挀稀愀⸀ 䨀攀猀琀
wydalany w postaci wielu metabolitów wolnych lub sprzężonych w 35% z moczem pozostała część z żółcią i kałem.

Wskazania

tępe urazy: 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 #℣佐⌡⌀稀愀瀀愀氀攀渀椀攀
kaletki maziowej ścięgien pochewek ścięgnistych torebek stawowych); zapalenie nadkłykci.

 

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na etofenamat kwas flufenamowy i inne leki z grupy NLPZ. Ciąża. Dzieci do 14 r.ż

   

Sposób użycia

Spray stosuje się na skórę w okolicy objętej bólem Należy stosować 3 do 4 razy na dobę. Przed zastosowaniem można schłodzić w
lodówce dodatkowo wówczas daje efekt chłodzenia. Można także stosować w zabiegach fizjoterapeutycznych.

 

Dawkowanie

odpowiednią ilość żelu #℣佐⌡⌀瀀愀猀攀欀 搁䈀甀最漁嬀挀椀 漀欀漁䈀漀 㔀ⴀ　 挀洀Ⰰ 挀漀 漀搀瀀漀眀椀愀搀愀 漀欀漁䈀漀 Ⰰ㜀ⴀ㌀Ⰰ㌀ 最 瀀爀攀瀀愀爀愀琀甀⌡⍃倣℣ 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.  

 

Skład

1 ml zawiera 100 mg etofenamatu.
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