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Ibum, żel, 50 g
 

Cena: 18,39 zł

Opis słownikowy

Marka Ibum

Postać żel

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ibum, żel, 50 g

Ibum, żel jest produktem leczniczym, który zawiera dwie substancje czynne. Ibuprofen, należący do niesteroidowych leków
przeciwzapalnych wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Lewomentol daje uczucie chłodu a także lekko znieczula.
Ibum, żel stosuje się przy leczeniu objawowym lekkich postaci zapalenia stawów, skręceniach, urazach sportowych i nerwobólach. Żel
można stosować u dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat.

Skład Ibum, żel, 50 g

Substancjami czynnymi leku s?: ibuprofen, lewomentol (Ibuprofenum,
Levomentholum).

1 g ?elu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg lewomentolu.

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, polisorbat 20, karbomer
EZ-2, aminometylopropanol, woda oczyszczona.

Działanie Ibum, żel, 50 g
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Ibum, żel wywiera skojarzone działanie zawartych w nim substancji czynnych.

Ibuprofen, który należy do grupy NLPZ. Ibuprofen wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalnie. Łagodzi dolegliwości bólowe -
mięśniowe, stawowe, kostne.
Lewomentol wywołuje uczucie chłodu w miejscu zastosowania oraz działa lekko znieczulająco.

Wskazania Ibum, żel, 50 g

Ibum żel przeznaczony jest do miejscowego objawowego leczenia bólu typu:

bóle pleców,
bóle mięśniowe,
zapalenie stawów,
skręcenia,
urazy sportowe,
nerwobóle.

Dawkowanie Ibum, żel, 50 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Żel należy delikatnie wmasować aż do całkowitego wchłonięcia.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: do 3 razy na dobę należy nakładać 5 cm do 12 cm żelu (ilość odpowiada około 50 mg do 125
mg ibuprofenu) na bolące miejsce.
Nie należy stosować żelu częściej niż co 4 godziny w ciągu doby i nie dłużej niż przez 2 tygodnie, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Po każdorazowym zastosowaniu leku Ibum, żel należy umyć ręce, chyba że to one są chorym miejscem.

Przeciwwskazania Ibum, żel, 50 g

Kiedy nie stosować leku Ibum, żel:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
jeśli u pacjenta występuje lub występował kiedykolwiek skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub pokrzywka w związku z przyjmowaniem kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Informacje dodatkowe Ibum, żel, 50 g

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.Leku nie należy stosować na skórę uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym.
W przypadku wystąpienia wysypki należy zaprzestać stosowania leku.
Należy zachować ostrożność podczas podawania leku i jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy.
Pomimo tego, że ibuprofen wchłania się przez skórę w znacznie mniejszym stopniu niż po podaniu doustnym, należy zachować
ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.
Ibum, żel zawiera glikol propylenowy, który może powodować reakcje alergiczne.
Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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