
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Traumon spray 100 mg/ml 50 ml
 

Cena: 31,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent MEDA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Traumon spray 100 mg/ml w postaci roztworu do natryskiwania na skórę (aerozol) jest produktem z etofenamatem, który może być
stosowany przez osoby dorosłe. Lek przeznaczony jest do podawania na skórę i ma działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, gdyż
jego składnik czynny jest przedstawicielem NLPZ. Podanie leku bezpośrednio na skórę ogranicza ryzyko pojawienia się działań
niepożądanych, które są typowe dla przyjmowanych doustnie NLPZ.

Na co jest Traumon spray 100 mg/ml? Wskazaniem do stosowania leku są tępe urazy, w tym naciągnięcia stawów i mięśni czy
ścięgien, a także stłuczenia i skręcenia. Lek wskazany jest też w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów barkowych, kręgosłupa i
stawów kolanowych. Wskazaniem do stosowania leku Traumon spray jest też reumatyzm pozastawowy, w tym bóle w rejonie krzyżowo-
lędźwiowym, a także zmiany chorobowe tkanek miękkich okołostawowych, w tym zapalenie pochewek ścięgnistych, zapalenie nadkłykci,
staw zamrożony czy zapalenie kaletki mazi bądź ścięgien.

W opakowaniu znajduje się 50 ml leku Traumon spray 100 mg/ml. W skład 1 ml roztworu wchodzi 100 mg etofenamatu oraz składniki
pomocnicze. Lek powinien być stosowany po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Zalecane w niej
dawkowanie Traumonu sprayu 100 mg/ml powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Lek powinien być aplikowany na
skórę 3–5 razy na dobę. Należy spryskiwać nim skórę, wykorzystując jednorazowo około 7 dawek produktu. Każdorazowo po 1–2
dawek zaleca się delikatne wtarcie leku w skórę i pozostawienie go do wyschnięcia. Stosowanie leku na dolegliwości reumatyczne
zazwyczaj wymaga 3–4 tygodni terapii, natomiast przy urazach tępych lek najczęściej jest stosowany do 2 tygodni.

U niektórych osób stosujących lek Traumon spray mogą pojawić się działania niepożądane, chociaż nie u każdego występują. Lek
niezbyt często powoduje pieczenie skóry i rumień. Bardzo rzadko natomiast doprowadza do zapalenia skóry. Możliwe skutki uboczne
Traumonu w sprayu obejmują również występującą z częstością nieznaną reakcję fotouczuleniową. Wyżej wspomniane działania
niepożądane leku najczęściej ustępują, gdy odstawi się preparat. Lek z częstością nieznaną może też powodować reakcje
nadwrażliwości – w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

Lek Traumon spray 100 mg/ml ma przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy pacjent może z niego korzystać. Lek nie
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powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości pacjenta na etofenamat bądź kwas flufenamowy. Nie należy też stosować go
przy nadwrażliwości na choć jeden z innych leków przeciwzapalnych oraz na choć jedną z innych substancji pomocniczych produktu.
Przeciwwskazane jest stosowanie leku w 3 trymestrze ciąży. Preparat nie powinien być również używany u dzieci i młodzieży, gdyż nie
są dostępne wystarczające dane kliniczne dotyczące jego bezpieczeństwa w podanych grupach.

Skład
1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu

Wskazania i działanie
Substancją czynną leku Traumon jest etofenamat. Etofenamat jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.
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.

Przeciwwskazania
Leku Traumon nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy, inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na
niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów.

Dawkowanie
Roztwór do natryskiwania na skórę (aerozol): spryskiwać 3–5 razy na dobę, stosując jednorazowo zwykle do 7 dawek. Po każdych 1–2
dawkach delikatnie wetrzeć preparat w skórę i pozostawić do wyschnięcia.
Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zwykle 3–4 tygodni, a urazów tępych do 2 tygodni.

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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