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Ibuprom Sport 50 mg, żel, 100 g
 

Cena: 32,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 50 mg

Opakowanie 100 g

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wskazania

Miejscowe leczenie bólów mięśni, leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumtycznych schorzeń
stawów obwodowych i kręgosłupa. Leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian
pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń). - Leczenie zmian zapalnych tkanek
okołostawowych.

Działanie

Przeciwzapalne,
Przeciwbólowe.

Dawkowanie

Stosowanie miejscowe, na skórę.
Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj stosuje się na skórę pasek żelu o długości 4 do 10 cm (2 g do 5 g żelu co
odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu) i wciera 3 do 4 razy na dobę.
W razie konieczności można lek stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny.
Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g żelu (600 mg ibuprofenu).

Skład
100 g żelu zawiera: 5 g ibupforenu oraz substancje pomocnicze: etanol 96%, alkohol izopropylowy, hydroksyetyloceluloza, lewomentol,
aromat Reflex 12122 (metylu salicylan), glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogologlicerydów kaprylokaproniany (Makrogol
400), glicerol, sodu wodorotlenek (10% roztwór wodny), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
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Uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nadwrażliwość (uczulenie) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
Jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa, astma po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub innych NLPZ.
Nie jest wskazany do leczenia dzieci poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, zaburzenia skóry (np.
zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania),
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub
duszność,
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica, choroby
pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy),
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek,
Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, niestrawność.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Termin ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.
Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. W oryginalnym opakowaniu w
celu ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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