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Ibuprom Sport żel 100 g
 

Cena: 27,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać -

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład:  100g żelu zawiera substancję czynną: ibuprofen 5 g oraz
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.
Wskazania:  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). 
Sposób użycia:  Lek stosuje się miejscowo, na skórę. Zazwyczaj stosuje się pasek żelu o długości 4-10 cm (2-5 g żelu, co odpowiada
100 mg do 250 mg ibuprofenu) 3-4 razy na dobę, chyba że lekarz zalecił inaczej. W razie potrzeby lek można stosować częściej jednak
nie częściej niż co 4 godziny, pamiętając, by nie przekraczać dawki 12 g żelu (600 mg ibuprofenu) na dobę.
Czas stosowania leku określa lekarz. Jeżeli po upływie 10 dni leczenia objawy nie ustąpią lub się nasilą, należy skonsultować się z
lekarzem. Nie należy stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym. Podczas zabiegów jonoforezy (specjalna forma elektroterapii)
wchłanianie substancji czynnych przez skórę jest zwiększone. 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.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana nie zaobserwowano przypadków zatrucia po miejscowym zastosowaniu
leku Ibuprom Sport żel (w związku z małym wchłanianiem przez skórę w porównaniu ze wchłanianiem leku po przyjęciu doustnym).
Przeciwwskazania:  uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku,
nadwrażliwość (uczulenie) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
jeżeli po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ u pacjenta wystąpiły w przeszłości: pokrzywka, alergiczne zapalenie
błon śluzowych nosa lub astma.
Status:  Lek OTC

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
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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