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Veículo Ultra Resistente para 
Manejo da Dor 



SaltStable LS Advanced™

Veículo Transdérmico Ultra Resistente 

SaltStable LS Advanced™ é uma base transdérmica robusta, porém 
com sensorial leve e agradável, desenvolvida para ser versátil e 
estável, capaz de carrear altas cargas e múltiplos ativos em uma 
única formulação.

Por essas características SaltStable LS Advanced™ é um veículo 
apropriado na Terapia de Manejo da Dor com estudo de permeação 
publicado e estudos de estabilidade para várias 
formulações testadas.

Em estudo de permeação in vitro foi avaliada uma preparação contendo 8 fármacos diferentes em SaltStable LS Advanced™, utilizando-
se técnica de dose finita em células de Franz. Os ativos avaliados foram: ciclobenzaprina, baclofeno, diclofenaco sódico, gabapentina, 
ibuprofeno, pentoxifilina, cetamina.

Os resultados demonstraram que SaltStable LS Advanced™ promove a permeação de fármacos comumente utilizados em preparações para 
gerenciamento da dor e que os fármacos apresentam elevado potencial para atravessar as camadas epidérmicas, inclusive o estrato córneo 
de forma eficiente.

• Ideal para preparações com vários ingredientes e altas doses. 
•  Capaz de carrear até 8 ativos diferentes na mesma formulação 
e concentrações de até 40% de ativos lipofílicos e 30% de ativos 
hidrofílicos, inclusive sais iônicos, sem alterar a viscosidade ou a 
estabilidade dos fármacos veiculados.
• Hipoalergênica. 
• Sensorial agradável.
• Estabilidade assegurada para 90 dias de validade com vários 
fármacos: baclofeno, ciclobenzaprina, diclofenaco de sódio, 
gabapentina, ibuprofeno e cetamina.

SaltStable LS Advanced™: Veículo Transdérmico 
Ultra Resistente  

Propriedades

Estudo de Permeação Cutânea em SaltStable LS Advanced™
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Sugestões de Formulações 

Terapia Analgésica em Fibromialgia Terapia Analgésica em Neuropatia Diabética

Terapia Analgésica em Neuralgia Pós-herpética

PEA Bioactive™ 10 mg/mL

Cloridrato de cetamina 25 mg/mL

Lidocaína (base) 12,5 mg/mL

Prilocaína (base) 12,5mg/mL

Cetoprofeno 50 mg/mL

Gabapentina 60 mg/mL 

SaltStable LS Advanced™ qsp 1 mL

PEA Bioactive™ 20 mg/mL

Ibuprofeno 30 mg/mL

Gabapentina 60 mg/mL

Cloridrato de cetamina 25 mg/mL

Pentoxifilina 30 mg/mL

Cloridrato de amitriptilina 20 mg/mL

SaltStable LS Advanced™ qsp 1 mL

PEA Bioactive™ 20 mg/mL

Cloridrato de cetamina 25 mg/mL

Gabapentina 50 mg/mL

Cetoprofeno 30 mg/mL

Lidocaína (base) 25 mg/mL

SaltStable LS Advanced™ qsp 1 mL

Posologia: Aplicar 1ml ou 2 ml (frasco dosador) na(s) área(s) 
afetada(s) 2 vezes ao dia, por 30 dias, ou conforme orientação 
médica.

Posologia: Aplicar 1ml ou 2ml (frasco dosador) na(s) área(s) 
afetada(s) 2 vezes ao dia, por 30 dias, ou conforme orientação 
médica.

PEA BioActive ™: Ácido graxo originário da membrana celular 
modulador de inflamação e do mecanismo da dor através 
de receptores canabinóides. Tem ação analgésica, anti-
inflamatória e neuroprotetora indicado para todos os tipos de 
dor

Cetamina cloridrato:  opção terapêutica para analgesia 
mais segura. Bloqueador de receptores NMDA, possui ação 
periférica e central sem efeito depressor cardio-respiratório.

Posologia: Aplicar 1ml ou 2ml (frasco dosador) na(s) área(s) 
afetada(s) 2 vezes ao dia, por 30 dias, ou conforme orientação 
médica.
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