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Ibum żel 100g
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,05g+0,03g)/g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent PPF HASCO-LEK S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Levomentholum

Opis produktu
 

Nazwa: Ibum żel
Opakowanie: 100g
Skład: 1 g żelu zawiera - ibuprofen 50 mg, lewomentol 30 mg.
substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, polisorbat 20, Karbomer, aminometylopropanol, woda oczyszczona.
Działanie: Wywiera skojarzone działanie zawartych w nim substancji czynnych: ibuprofenu i lewomentolu.
Wskazania:  Preparat przeznaczony jest do objawowego leczenia:

- bólów mięśniowych

- bólu pleców

- bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-kostnego, takim jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe

- nerwobólów
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Występowanie w wywiadzie skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Działania niepożądane: Zgłaszano następujące działania niepożądane:

zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość
zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, rzadko obrzęk, dermatoza
zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma, skurcz oskrzeli, duszność
zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha i niestrawność.
Dawkowanie:  Lek stosuje się miejscowo. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: nakładać 5 cm do 12 cm żelu (50 mg do 125 mg ibuprofenu) do
3 razy na dobę na bolące miejsce. Żel należy delikatnie wsmarowywać aż do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy
dokładnie umyć ręce. Nie należy stosować żelu częściej niż co 4 godziny w ciągu doby i nie dłużej niż 2 tygodnie, o ile lekarz nie zaleci
inaczej.
Dzieci poniżej 12 roku życia: leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez zaleceń lekarza.
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Uwagi: Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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