
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Ibuprom Sport, żel 60 g
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 50mg/g

Opakowanie 60 gram

Postać żel

Producent USP

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

ibuprofenum

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Opis

Ibuprom Sport żel działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jego działanie jest uwarunkowane hamowaniem syntezy prostaglandyn w
zmienionej zapalnie tkance.

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Wskazania

Wskazania do stosowania leku Ibuprom Sport żel:

  miejscowe leczenie bólów mięśni,

  leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa,

  leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek
stawowych),

  leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub
powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Substancja czynna: ibuprofenum

Skład
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Substancją czynną jest ibuprofen.
Pozostałe składniki to: 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.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek IBUPROM SPORT żel stosuje się miejscowo, na skórę.Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj stosuje się na skórę
pasek żelu o długości 4 do10 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.Nie należy przekraczać dawki 12 g żelu (600 mg
ibuprofenu) na dobę.Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza. Jeśli po upływie 10 dni od rozpoczęcia stosowania leku objawy
nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy skonsultować się z lekarzem.Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem
okluzyjnym.

Wchłanianie substancji czynnych przez skórę jest zwiększone podczas zabiegów jonoforezy (specjalna forma elektroterapii). Lek
Ibuprom Sport żel stosuje się pod katodą (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm2 powierzchni
elektrody, a czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
IBUPROM SPORT żel nie jest wskazany do leczenia dzieci poniżej 14 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibuprom Sport żel

  Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

  Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

  Jeśli w przeszłości po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ u pacjenta wystąpiły: pokrzywka, alergiczne zapalenie
błon śluzowych nosa lub astma.

Sposób przechowywania
25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA

Pozwolenie: MZ 23990

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprom Sport żel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Leku IBUPROM SPORT żel nie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolice oczu.Lek Ibuprom Sport żel należy stosować
ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową i nietolerancją kwasu
acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie.W trakcie stosowania leku Ibuprom Sport żel należy unikać
wystawiania leczonej powierzchni ciała na działanie promieni słonecznych, gdyż grozi to wystąpieniem reakcji nadwrażliwości na
światło (fotouczulenia).Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, należy przerwać stosowanie leku.Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w
celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu leku należy umyć ręce.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpią poniższe objawy nie należy przyjmować leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
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   niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs,

  astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10,000 osób):

  zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania),

  wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica,

  choroby pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy),

  niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek,

  ból brzucha, niestrawność.

Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy
powiadomić o tym fakcie lekarza lub farmaceutę.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.
Dotychczas nie są znane wzajemne oddziaływania miejscowo stosowanego ibuprofenu z innymi lekami. Jednoczesne przyjmowanie
kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania objawów
niepożądanych.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku IBUPROM SPORT żel.
Stosowanie leku IBUPROM SPORT żel w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. W I i II trymestrze nie należy stosować leku na
większe powierzchnie skóry i przez dłuższy czas.W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku IBUPROM SPORT żel.
 

Parametry

Wybierz moc 50 mg (0,00 PLN)
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