
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

Traumon żel 0.1g/1g 50 ml
 

Cena: 27,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/g

Opakowanie 50 g

Postać żel

Producent MEDA AKTIEBOLAG

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Etofenamatum

Opis produktu
 

Nazwa: Traumon żel

Opakowanie: 50 g

Skład: 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu.

Wskazania: 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.

Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Traumon nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas
flufenamowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; u kobiet w
ciąży; u dzieci, ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów.

Działania niepożądane: Rzadko (≥1/10 000, 
Dawkowanie: Traumon, żel:W zależności od wielkości obszaru objętego bólem nałożyć pasek długości 5 do 10 cm (co odpowiada około
1,7 do 3,3 g) produktu leczniczego Traumon, żel na skórę w okolicy objętej bólem i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia. Produktem
leczniczym należy pokryć powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem. Powtarzać 3 do 4 razy na dobę. W większości
dolegliwości reumatycznych wystarczające jest leczenie trwające 3 do 4 tygodni. Leczenie tępych urazów (np. urazów sportowych) trwa
zazwyczaj do 2 tygodni. Jeśli jednak objawy utrzymują się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, w celu ustalenia dalszego
postępowania.

Działania niepożądane: 
Środki ostrożności: Nie należy stosować produktu leczniczego Traumon w przypadku uszkodzeń skóry lub zmian chorobowych na
skórze. Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Stosowanie etofenamatu może niekorzystnie wpływać na płodność
u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są
poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania etofenamatu.
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Status: Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

