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IBUPROM SPORT żel 60 g
 

Cena: 13,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 1 tub.a 60g

Postać żel

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WskazaniaIBUPROM SPORT żel 60 gLek przeciwbólowy i przeciwzapalny w postaci żelu.Wskazania do stosowania: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).DziałanieIbuprofen należy do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych. Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jego działanie jest uwarunkowane hamowaniem syntezy
prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Stosowanie miejscowe, na skórę.Jeżeli lekarz nie zalecił
innego stosowania, zazwyczaj stosuje się na skórę pasek żelu o długości 4 do 10 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.Lek nie
jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.Wchłanianie substancji czynnych poprzez skórę jest zwiększone
podczas zabiegów jonoforezy (specjalna forma elektroterapii). Lek IBUPROM SPORT 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.Czas
trwania leczenia jest ustalany przez lekarza. Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu należy
zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady lekarza.Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g żelu (600 mg
ibuprofenu).WażnePrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku IBUPROM SPORTJeśli 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 u pacjenta wystąpiły w przeszłości: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon
śluzowych nosa, astma po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.Działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może
powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo
rzadko.Bardzo rzadko mogą wystąpić objawy niepożądane związane ze stosowaniem ibuprofenu, wyjątkowo po zastosowaniu
miejscowym.Jeżeli poniższe objawy niepożądane wystąpią należy odstawić IBUPROM SPORT.Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
podania:niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs,zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu
podania),Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub
duszność,Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica,choroby
pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy),Zaburzenia nerek i dróg moczowych:niewydolność nerek u pacjentów z
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chorobami nerek,Zaburzenia żołądka i jelit: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 lekarza lub farmaceutę.Ostrzeżenia i środki ostrożnościLek należy przechowywać w
miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.Stosowanie innych lekówNależy
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 karmienie piersiąJeśli 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 tego leku.Stosowanie leku
IBUPROM SPORT w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, w I i II trymestrze nie należy stosować na większe powierzchnie skóry i
przez dłuższy czas. Nie należy stosować leku IBUPROM SPORT w okresie karmienia piersią.Nie stwierdzono wpływu na płodność na tym
poziomie ekspozycji.Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyKrem nie jest przeznaczony do leczenia dzieci poniżej 14 lat.SkładSubstancją
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.
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