
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Ibuprom Sport, spray na skórę, 50 g
 

Cena: 21,15 zł

Opis słownikowy

Dawka 50 mg

Opakowanie 50 g

Postać aerozol na skórę, roztwór

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Ibuprom Sport, lek w postaci sprayu przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ). Zastosowany miejscowo na skórę łagodzi ból i zmniejsza obrzęk.

Wskazania
Bóle różnego pochodzenia: pleców, mięśniowe, lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, fibromialgia, nerwobóle, urazy sportowe.

Działanie

Przeciwzapalne,
Przeciwbólowe.

Dawkowanie

Do stosowania miejscowego, na skórę.
Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.
Po zaaplikowaniu aerozolu należy delikatnie wsmarować lek w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat: aplikować aerozol od 1 do 5 sekund (dawka odpowiadająca
około 35 mg do 175 mg ibuprofenu).
Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania leku objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy zasięgnąć opinii lekarza.

Skład
1 g roztworu zawiera: 50 mg ibupforenu oraz substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sodu
wodorotlenek, woda oczyszczona, gaz pędny: azot

Przeciwwskazania
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Uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Jeśli u pacjenta wystąpiły uprzednio reakcje nadwrażliwości, np. astma oskrzelowa, skurcz oskrzeli, katar, obrzęk
naczynioruchowy lub pokrzywka, po zastosowaniu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ).
W trzecim trymestrze ciąży.
Uszkodzona skóra.
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Działania niepożądane

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy.
Częstość nieznana: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych: nadwrażliwość, ból brzucha, niestrawność,
zaburzenie czynności nerek, reakcje w miejscu podania, zmiany skórne (np. zaczerwienienie) i mrowienie w miejscu podania,
nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaktyczne, astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej i skurcz oskrzeli, różnorodne
wysypki, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośrednio: 6 miesięcy.
Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie wrzucać do ognia, także po zużyciu.
Chronić przed światłem słonecznym.
Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C.

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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