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Elmetacin 1% aer. 50 ml
 

Cena: 37,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać aer.do stos.zewn., roztw.

Producent STADA ARZNEIMITTEL AG

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
1 ml (0,8 g) aerozolu zawiera 8 mg indometacyny.

Działanie:
Indometacyna działa bardzo silnie przeciwzapalnie, silnie przeciwbólowo, słabo przeciwgorączkowo przez hamowanie cyklooksygenazy,
co blokuje syntezę cyklicznych nadtlenków, prostaglandyn, tromboksanów, prostacykliny. Wykazuje ponadto działanie
przeciwobrzękowe. Stężenie indometacyny jest w leczonych tkankach wyższe niż we krwi. Zastosowana zewnętrznie wywiera działanie
miejscowe. Dobrze wchłania się ze skóry, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w 4-11 h po podaniu. Wchłonięta do organizmu
wiąże się z białkami osocza w ponad 90%. Jest metabolizowana w wątrobie i nerkach do nieczynnych metabolitów
(dezchlorobenzoiloindometacyny, demetyloindometacyny). T0,5 wynosi 3-4 h. Jest wydalana w 10-20% w postaci nie zmienionej i jako
nieaktywne metabolity z moczem (około 66%), pozostała część z kałem w postaci nie zmienionej.

Wskazania:
Miejscowo w bólach i stanach zapalnych towarzyszących: zmianom reumatycznym tkanek miękkich (zapalenie ścięgien, pochewek
ścięgnistych, zesztywnienia stawów, zapalenie mięśni i torebek stawowych), zaostrzeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, tępym
urazom sportowym i powypadkowym (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na lek, ciąża, okres karmienia piersią. Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i spojówki. Jeśli pacjent stosuje
jednocześnie indometacynę w innej postaci, należy liczyć sumaryczną dawkę, tak aby nie przekroczyć 200 mg na dobę.
Uwaga. W przypadku przedawkowania, nadwrażliwości lub błędnego użycia należy pamiętać o przeciwwskazaniach jak dla ogólnego
stosowania indometacyny: czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie okrężnicy,
padaczka, parkinsonizm, ciężkie choroby psychiczne, skazy krwotoczne, astma oskrzelowa, ciąża i okres karmienia piersią, łączenie z
antykoagulantami, kwasem acetylosalicylowym. Ostrożnie stosować w niewydolności mięśnia sercowego, nerek, wątroby, w czasie
jednoczesnego leczenia sulfonamidami, u chorych z zaburzeniami widzenia oraz przy współistniejących chorobach zakaźnych ze
względu na możliwość maskowania przez indometacynę objawów zakażenia.

Dawkowanie:
Dorośli: miejsce chore spryskiwać roztworem 3-5 razy dziennie, w dawce 10 naciśnięć aplikatora aerozolowego. Maksymalna dawka
dobowa wynosi 25 ml (200 mg indometacyny) i może być stosowana wyjątkowo, maksimum kilka dni.
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