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Mobilat, żel, 50 g
 

Cena: 29,29 zł

Opis słownikowy

Postać żel

Producent Stada

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kwas salicylowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Mobilat, żel, 50 g

Preparat Mobilat zawiera wyciąg z kory nadnerczy o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwwysiękowych. Działanie to wspomaga
kwas salicylowy, który dodatkowo wywiera efekt przeciwbólowy i ułatwia penetrację do tkanek biologicznie czynnych składników
preparatu Mobilat. Polisiarczan mukopolisacharydowy działa przeciwzapalnie i obniża miejscowo krzepliwość krwi, zwiększa przepływ
tkankowy i przyspiesza regenerację tkanek.

Skład Mobilat, żel, 50 g

Substancjami czynnymi leku są: mukopolisacharydowy polisiarczan (Mucopolisaccharidum polisulphatum), ekstrakt z kory nadnerczy
(Suprarenal extract) i kwas salicylowy (Acidum salicylicum).

100 g żelu zawiera 0,2 g mukopolisacharydowego polisiarczanu, 1,0 g ekstraktu z kory nadnerczy i 2,0 g kwasu salicylowego.

Substancje pomocnicze: disodu edetynian, olejek rozmarynowy, etanoloamina, karbomer, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy,
woda oczyszczona.

Działanie Mobilat, żel, 50 g

Preparat wykorzystuje synergizm działania poszczególnych składników. Przeciwzapalne działanie kwasu salicylowego i wyciągu z kory
nadnerczy polega głównie na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn oraz uwalniania enzymów lizosomalnych i innych mediatorów
zapalnych. Ponadto wyciąg z kory nadnerczy hamuje przepuszczalność naczyń włosowatych, wywierając działanie przeciwwysiękowe, a
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kwas salicylowy - dzięki właściwościom keratolitycznym - ułatwia wchłanianie substancji czynnych przez skórę. Polisiarczan
mukopolisacharydowy, działając jako inhibitor enzymów katabolicznych, wpływa hamująco na proces rozkładu tkanek. W wyniku
aktywacji plazminogenu i wywieranego działania przeciwzakrzepowego przyspiesza on także eliminację złogów włóknika z tkanek
zmienionych zapalnie. Ponadto polisiarczan mukopolisacharydowy pobudza procesy metaboliczne komórek mezenchymy,
przyczyniając się do szybkiej regeneracji uszkodzonych tkanek. Po miejscowym zastosowaniu preparatu substancje czynne wnikają do
tkanek położonych pod powierzchnią skóry, wywierając działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe.

Wskazania Mobilat, żel, 50 g

leczenie pourazowych i miejscowych stanów zapalnych, choroby zwyrodnieniowej stawów i tkanek okołostawowych; miejscowe,
wspomagające leczenie zmienionych zapalnie stawów w chorobach reumatycznych.

Dawkowanie Mobilat, 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.

Żel stosuje się miejscowo, zewnętrznie, na skórę. Czas stosowania leku określa lekarz na podstawie rodzaju i przebiegu choroby.
Stosowanie żelu Mobilat przez dłuższy czas na większych obszarach powinno być kontrolowane przez lekarza.

Zwykle stosowane dawkowanie żelu Mobilat to 1 lub 3 aplikacje dziennie na chorobowo zmienione miejsca. Jedna dawka leku to 5–15
cm pasek żelu delikatnie wmasowanego w chore miejsce. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to one są miejscem
leczonym.

Przeciwwskazania Mobilat, żel, 50 g

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Mobilat jest uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie
stosować leku jeśli pacjent choruje na: ospę wietrzną, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry albo inne swoiste
zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła). Lek przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku
powyżej 12 lat.
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