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Saldiam 10% żel 40 g
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 g

Postać Żele

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diethylamini salicylas

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 100 mg salicylanu dietyloaminy.

Wskazania i działanie

Bóle reumatoidalne mięśni i stawów
Stany zwyrodnieniowe stawów barku, kręgosłupa, kolan oraz stawów rąk i stóp, nerwobóle
Stany zapalne i bóle po urazach w wyniku stłuczenia, naderwania ścięgna, krwiaków
Bóle mięśni po nadmiernym wysiłku.

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Mechanizm działania preparatu polega na hamowaniu aktywności
cyklooksygenazy prostaglandynowej oraz aktywności syntetazy tromboksanowej, w wyniku czego dochodzi do zahamowania syntezy
prostaglandyn E i F w tkankach zmienionych zapalnie, w ścianie przewodu pokarmowego i w nerkach. Preparat wchłania się przez skórę.
Salicylany łatwo przenikają do tkanek i płynów ustrojowych. Wykazują duże powinowactwo do białek krwi i tkanek, wiążąc się w 50-80%
z albuminami osocza. T0,5 wynosi 2-4 h. Preparat metabolizowany głównie w wątrobie do kwasu salicylowego, wydalany przez nerki
(75% stanowi kwas salicylurowy, a 10% w formie niezmienionej). Eliminacja przebiega wolno, do 24 h wydala się około 50% dawki.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Na bolące miejsca nakładać żel cienką warstwą i lekko wcierać aż do wchłonięcia. Stosować kilka razy dziennie. Preparat w
postaci żelu może zwiększyć skuteczność zabiegów: jonoforezy i fonoforezy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na salicylany i którykolwiek składnik preparatu. Dzieci poniżej 6 r.ż. Nie stosować na zmienioną zapalnie i alergicznie
skórę, błony śluzowe, spojówki oraz otwarte rany. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. Preparatu nie stosować
długotrwale i na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza u dzieci ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye'a. W czasie leczenie
unikać opalania się. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
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Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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