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Ibuprom Sport żel 0,05 g/g 100 g (tuba)
 

Cena: 35,47 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać -

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: USP

ILOŚĆ: 100 g 

 

OPIS:

Ibuprom Sport to lek w postaci żelu, o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

 

DZIAŁANIE:

Żel ma potrójne działanie: szybko zwalcza różne bóle układu ruchu, redukuje stan zapalny i obrzęk.

 

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
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związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować u osób powyżej 14 roku życia. Stosować 3-4 razy dziennie. Należy przestrzegać co najmniej 3 godzinnego odstępu między
kolejnymi dawkami. Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, pasek żelu o długości 4 do 10 cm wciera się w skórę.

 

SKŁAD:

Substancją czynną jest ibuprofen. Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, solketal (2,2-dimetylo-4-hydroksymetylo-1,3- dioksalan),
poloksamer 407, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha (Miglyol 812), olejek lawendowy, olejek
pomarańczowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku, na rany, do oczu i na błony śluzowe, u osób z wrzodową
żołądka lub dwunastnicy, z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat, u kobiet w ciąży lub w okresie laktacji.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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