
 

Lista de Produtos – OSTENIL 

 

PRODUTO REF. 

QUALYLIVE – 

ECDS 

Utiliza-se em casos de dor e mobilidade limitada de distúrbios 

degenerativos e traumáticos das pequenas articulações sinoviais, como por exemplo, nas articulações das 

facetas da espinha lombar, nas articulações em sela do polegar, nas articulações interfalangeais dos dedos da 

mão e dedos do pé, na articulação temporomandibular, incluindo aqueles decorrentes de acidentes, 

procedimentos cirúrgicos (ex. artro scopia), atividades esportivas e ocupacionais. Também é indicado em casos 

de dor e de restrição da mobilidade devido à inflamação e degeneração nos tendões, bainhas de tendões e 

enteses. No tratamento das articulações maiores, como por exemplo, do joelho, do quadril ou do ombro, 

devem ser utilizadas seringas preenchidas de 20 mg / 2 ml. 

 

 

 

 

Ostenil Mini 

10mg/1ml 

Utiliza-se em casos de dor e mobilidade limitada de distúrbios 

degenerativos e traumáticos das pequenas articulações sinoviais, como por exemplo, nas articulações das 

facetas da espinha lombar, nas articulações em sela do polegar, nas articulações interfalangeais dos dedos da 

mão e dedos do pé, na articulação temporomandibular, incluindo aqueles decorrentes de acidentes, 

procedimentos cirúrgicos (ex. artro scopia), atividades esportivas e ocupacionais. Também é indicado em casos 

de dor e de restrição da mobilidade devido à inflamação e degeneração nos tendões, bainhas de tendões e 

enteses. No tratamento das articulações maiores, como por exemplo, do joelho, do quadril ou do ombro, 

devem ser utilizadas seringas preenchidas de 20 mg / 2 ml. 

 

 

 

 

Ostenil  

20mg/2ml 

Utiliza-se em casos de dor e mobilidade limitada de distúrbios 

degenerativos e traumáticos da articulação do joelho e outras articulações sinoviais, tais como a osteoartrite e 

casos de traumas decorrentes de acidentes, procedimentos cirúrgicos (ex. artroscopia), atividades esportivas e 

ocupacionais. Também é indicado em casos de dor e de restrição da mobilidade devido à inflamação e 

degeneração nos tendões, bainhas de tendões e enteses. 

 

 

Ostenil Plus 

40mg/2ml 

(com 

Manitol) 
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