
 
 

leczy STAN ZAPALNY 
 
 



Czym jest zapalenie/stan zapalny? 

Zapalenie jest przejawem biologicznie celowanych 

mechanizmów odpornościowych skierowanych przeciwko 

endogennym i egzogennym czynnikom. 

Układ immunologiczny jest autoregulacyjnym systemem 

obronnym naszego organizmu – stanowi pierwszą linię 

obrony. 

Rozwój stanu zapalnego stanowi drugą linię obrony. 

W nadzór nad procesem zapalnym zaangażowane są  

2 składowe: 

 A – biochemiczna: cytokiny 

 B – komórkowa: komórki układu odpornościowego 

 

 



Immunologia procesu zapalnego 
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Klasyczne, farmakologiczne 
podejście do leczenia zapalenia 

Zapalenie jest postrzegane jako choroba i wszystkie jego 

objawy powinny być hamowane. 

Niestety NLPZ blokują proces regulacyjny, który steruje 

własną aktywnością przeciwzapalną układu 

immunologicznego. 

Krótkoterminowe korzyści związane z działaniem NLPZ 

okazują się niewystarczające w stosunku do negatywnych 

aspektów ich działania w obszarze hamowania stanu 

zapalnego i zaburzania procesu gojenia. 

 

 

 



Stan zapalny 

Zapalenie jest sterowane poprzez różnorodne mediatory: 

 cytokiny tj. interferony (np.: IFN-), interleukiny (np.: IL-

2, IL-8) i chemokiny (TNF-, TGF-) 

 hormony (np.: DHEA, kortyzol) 

 

Istotnym jest podanie leku, który zadziała modulacyjnie na 

procesy regulacyjne organizmu, a nie tak jak NLPZ 

zablokuje je. 

 

 

 



Traumeel S w procesie zapalnym 

Udowodniono, iż Traumeel S silnie hamuje IL-1 ▼, TNF- ▼  i IL –8 

▼, NF- ▼ (1) 

IL- 1 i TNF- są cytokinami prozapalnymi, wykazują silne działanie 

antagonistyczne w stosunku do kortyzolu 

NF- jest kompleksem jądrowych czynników transkrypcyjnych, który 

migruje do jądra komórkowego i oddziałuje na specyficzne (2) geny 

stymulując uwalnianie prozapalnych cytokin IL-1 oraz TNF-  

Asteracea (Arnica montana - helenalina) zawarte w Traumeelu S 

hamują migrację NF-  

Traumeel S stymuluje wydzielania TGF- ▲ ▲ 
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Regulacja zapalenia (Traumeel S) vs  
hamowanie zapalenia (GKS, NLPZ) 



Stan zapalny i procesy naprawcze 
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Ewolucja procesu zapalnego 



Stan zapalny – przyjaciel czy wróg? 

Ostry stan zapalny jest procesem korzystnym dla 

organizmu. 

 

Istotnym jest, aby go nie zahamować, nie zablokować, 

tak jak czynią to GKS i NLPZ. 

 

Właściwe zarządzanie stanem zapalnym daje nam 

Traumeel S, który prowadzi do jego sprawnej rezolucji i 

korzystnych procesów naprawczych. 

 
 
 
 
 

 

 

 



W dużym randomizowanym badaniu TAASS z grupą kontrolną 
wykazano skuteczność i bezpieczeństwo leku Traumeel S®                      
w porównaniu do NLPZ 



Traumeel S® zmniejsza ból równie skutecznie jak NLPZ  

• Znaczące złagodzenie bólu po ostrym skręceniu 

stawu skokowego uzyskano w ciągu 7-14 dni leczenia 

preparatem Traumeel S® 3 

 

• Niektórzy pacjenci zgłosili ustąpienie dolegliwości 

bólowych już po 7 dniach leczenia preparatem 

Traumeel S® 3 



Traumeel S® poprawia funkcję oraz zmniejsza obrzęk równie skutecznie 
jak NLPZ 

• W przypadku ostrego 

skręcenia kostki już po  

7 dniach leczenia 

preparatem Traumeel S ® 

następuje szybkie  

i znaczące zmniejszenie 

obrzęku stawu skokowego3 

 

• Pacjenci mogą wrócić do 

uprawiania sportu już  

po 14-19 dniach leczenia 

preparatem Traumeel S ®3 



Traumeel S ® vs NLPZ 

                       Traumeel S             NLPZ 

Działanie przeciwzapalne    tak  tak  

Regulacja procesu zapalnego   tak  nie  

Działanie przeciwbólowe   tak   tak  

Skuteczność potwierdzona naukowo   tak   tak  

Gastrotoksyczność    nie  tak  

Interakcje z innymi lekami    nie  tak  

Działanie immunosupresyjne   nie  tak 
(steroidy) 

Wydłużenie się czasu gojenia             nie  tak 

Zatrzymywanie sodu i wody w organizmie       nie  tak  
 

 

 



Traumeel S ® jest bezpieczny i łatwy w użyciu 
u wielu różnych pacjentów 



Traumeel S – postaci i dawkowanie leku 

Żel w stanach ostrych i w urazach 2 x dziennie 

Maść zalecana jest w stanach przewlekłych 2 x dziennie 

Tabletki i krople w leczeniu chorób narządu ruchu – 3 razy 

dziennie po 1 tabletce do ssania / 3 razy dziennie po 10 kropli 

Może być stosowany już po ukończeniu 12 roku życia 



 
 

DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 


