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Ibuprom Sport żel 50mg/g, 60 g
 

cena: 15,74 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 tub.a 60g

Postać żel

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

IBUPROM Sport ?el to lek o potrójnym dzia?aniu do stosowania miejscowego, który szybko zwalcza ró?ne
bóle uk?adu ruchu, redukuje stan zapalny i obrz?k.

Wskazanie
 Miejscowe leczenie bólów mi??ni; leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów,
reumatycznych schorze? stawów obwodowych i kr?gos?upa; leczenie zmian zapalnych tkanek
oko?ostawowych (np. kaletek maziowych, ?ci?gien, pochewek ?ci?gnistych, wi?zade? i torebek stawowych);
leczenie bolesnej sztywno?ci barku, bólów okolicy l?d?wiowej kr?gos?upa, zmian pourazowych zwi?zanych z
uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. st?ucze?, skr?ce?).

Jak stosowa? lek IBUPROM Sport ?el
 Stosowanie miejscowe, na skór?.
Je?eli lekarz nie zaleci? innego stosowania, zazwyczaj stosuje si? na skór? pasek ?elu o d?ugo?ci 4 do 10 cm
(2 g do 5 g ?elu co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu) i wciera 3 do 4 razy na dob?.
W razie konieczno?ci mo?na lek stosowa? cz??ciej, jednak nie cz??ciej ni? co 4 godziny.
Dawka dobowa nie powinna przekracza? 12 g ?elu (600 mg ibuprofenu).
Nie stosowa? u dzieci poni?ej 14. roku ?ycia.

Przeciwwskazania
 Nie nale?y stosowa? IBUPROM Sport ?el:
  - je?li pacjent ma nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.
- wyst?puje nadwra?liwo?? na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
- je?li u pacjenta wyst?pi?y w przesz?o?ci: pokrzywka, alergiczne zapalenie b?on ?luzowych nosa, astma po
zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.
- u dzieci poni?ej 14. roku ?ycia.

IBUPROM Sport ?el a ci??a
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku IBUPROM SPORT w III trymestrze ci??y jest przeciwwskazane, w I i II trymestrze nie nale?y
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stosowa? na wi?ksze powierzchnie skóry i przez d?u?szy czas.
Nie nale?y stosowa? leku IBUPROM SPORT w okresie karmienia piersi?.

Sk?ad
 100g IBUPROM Sport ?el zawiera: substancj? czynn?: ibuprofen (5g) oraz substancje pomocnicze: alkohol
izopropylowy, solketal (2,2-dimetylo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksalan), poloksamer 407, triglicerydy
nasyconych kwasów t?uszczowych o ?redniej d?ugo?ci ?a?cucha (Miglyol 812), olejek lawendowy, olejek
pomara?czowy, woda oczyszczona.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny
 US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40
50-507 Wroc?aw
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