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Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g
 

Cena: 22,29 zł

Opis słownikowy

Marka Ibuprom

Postać żel

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g

Ibuprom Sport to produkt leczniczy do miejscowego stosowania w przypadku bólu mięśni, stawów, pleców, kręgosłupa, a także zmian
zwyrodnieniowych stawów i urazów związanych z uprawianiem sportu lub sytuacji powypadkowych jak skręcenie, stłuczenie.

Skład Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g

Substancj? czynn? jest: ibuprofen (Ibuprofenum).

1 g ?elu zawiera 50 mg ibuprofenu.

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.

Działanie Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g
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Ibuprom Sport zawiera ibuprofen, który wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Ibuprofen należy do grupy leków NLPZ -
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ibuprofen hamuje syntezę prostaglandyn w tkance zapalnej.

Wskazania Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g

ból mięśni (stosowanie miejscowe),
ból towarzyszący chorobom zwyrodnieniowym stawów, reumatycznym stawów obwodowych i kręgosłupa,
zmiany zapalne tkanek okołostawowych (ścięgna, pochewki ścięgniste, więzadła i torebki stawowe, kaletka maziowa),
sztywność karku, bóle okolicy lędźwiowej kręgosłupa,
zmiany pourazowe związane z wypadkiem lub uprawianiem sportu (skręcenie, stłuczenia, zwichnięcia).

Dawkowanie Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Żelu nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym (nieprzepuszczającym powietrza).
Jeśli po upływie 10 dni, dolegliwości nasiliły się lub brak poprawy, należy skonsultować się z lekarzem.
Lek może być również stosowany do jonoforezy.
Młodzież powyżej 14 lat i dorośli: pasek żelu długości ok. 4 cm - 10 cm (2-5 g, czyli 100 - 250 mg ibuprofenu) wcierać 3-4 razy na dobę,
ale nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 12 g żelu (600 mg ibuprofenu na dobę).

Przeciwwskazania Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g

Kiedy nie stosować leku Ibuprom Sport:

w przypadku uczulenia na substancję czynną - ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ,
jeśli u pacjenta w przeszłości po zastosowaniu ASA lub innego leku NLPZ wystąpiły: pokrzywka, astma, alergiczne zapalenie błon
śluzowych.

Informacje dodatkowe Ibuprom Sport, 50 mg/g żel, 100 g

Żelu Ibuprom Sport nie należy stosować w okolicy oczu, na otwarte rany i błony śluzowe.
Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z chorobami nerek, chorobą wrzodową (żołądka, dwunastnicy), astmą,
nietolerancją ASA i innych leków NLPZ.
Podczas stosowania żelu należy unikać promieni słonecznych na miejsca zaaplikowane - ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło.
Jeśli podczas stosowania leku, u pacjenta wystąpi wysypka, należy przerwać jego stosowania.
Po aplikacji żelu należy umyć ręce, o ile nie jest to miejsce leczone.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony
przed światłem.
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