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Thermo-rheumon krem 50 g
 

Cena: 38,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzyli nicotinas, Etofenamatum

Opis produktu
 

Skład
1&nbsp;g kremu zawiera 100&nbsp;mg etofenamatu i 10&nbsp;mg nikotynianu benzylu.

Wskazania i działanie

Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-
lędźwiowej; zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek
ścięgnistych, torebek stawowych); zapalenie nadkłykci.
Niesteroidowy lek przeciwzapalny z&nbsp;grupy pochodnych kwasu antranilowego (fenamatów) o działaniu przeciwbólowym i
przeciwzapalnym do stosowania miejscowego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, hamowaniu
uwalniania mediatorów zapalenia (bradykininy, serotoniny, histaminy, enzymów proteolitycznych), blokowaniu układu
dopełniacza i hamowaniu uwalniania hialuronidazy. Nikotynian benzylu ma właściwości miejscowo drażniące - powoduje
miejscowe przekrwienie i uczucie ciepła. Po podaniu na skórę biodostepność wynosi około 20% i zależy od stanu miejscowego
(np. wilgotności skóry). Maksymalne stężenie we krwi występuje po 12-24 h od zastosowania. W około 99% wiąże się z białkami
osocza. Jest wydalany w postaci wielu metabolitów wolnych lub sprzężonych w 35% z moczem, pozostała część z żółcią i
kałem.

Dawkowanie
Odpowiednią ilość kremu (zazwyczaj do 2&nbsp;g, tj. wielkość orzecha laskowego) nałożyć na skórę w okolicy objętej bólem i
intensywnie wcierać. Stosować 3-4 razy na dobę. Preparat może być stosowany jako uzupełnienie termoterapii. Leczenie trwa
zazwyczaj do 2 tyg.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na etofenamat, kwas flufenamowy, nikotynian benzylu lub inne leki z&nbsp;grupy NLPZ. Ciąża i okres karmienia piersią.
Dzieci do 14 r.ż. Nie stosować na skórę uszkodzoną lub zmienioną chorobowo. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
Najczęściej zaczerwienienie skóry i uczucie pieczenia (będące efektem zamierzonym stosowanego leku); bardzo rzadko (&lt;0,01%)
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skórne reakcje alergiczne. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

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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