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MOBILAT żel 50 g
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaMOBILAT żel 50 gLeczenie pourazowych stanów zapalnych stawów i krwiaków.Leczenie bólów występujących podczas
ruchu i w stanach przeciążeniowych mięśni i ścięgien.DziałanieLek Mobilat zawiera ekstrakt z kory nadnerczy o właściwościach
przeciwzapalnych i przeciwwysiękowych. Działanie to wspomaga kwas salicylowy, który dodatkowo wywiera działanie przeciwbólowe i
ułatwia penetrację biologicznie czynnych składników leku Mobilat do tkanek.Mukopolisacharydowy polisiarczan działa przeciwzapalnie i
zmniejsza miejscowo krzepliwość krwi, zwiększa przepływ tkankowy i przyspiesza regenerację tkanek.Sposób użyciaTen lek należy
zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Okres stosowania leku Mobilat określa lekarz i zależy on od rodzaju i przebiegu
choroby.Mobilat żel jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.Zalecana dawka:Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy raz lub trzy
razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca nakładać pasek żelu o długości od 5 do 15 cm. Jeżeli pacjent stosuje opatrunek
okluzyjny dawkęmożna odpowiednio zwiększyć. Po nałożeniu żelu na zmieniony chorobowo obszar, należy delikatniewmasować go w
skórę. Długotrwałe stosowanie leku Mobilat na dużych obszarach powinno odbywaćsię pod kontrolą lekarza.WażneKiedy nie stosować
leku MobilatJeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Należy poinformować
lekarza, jeśli u pacjenta występują: ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry lub inne swoiste
zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła).Lekarz zadecyduje czy u pacjenta można stosować lek Mobilat.O
stosowaniu u dzieci zadecyduje lekarz po przeprowadzeniu analizy korzyści do ryzyka. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez
przepisu lekarza.Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: o długotrwałym stosowaniu leku Mobilat zadecyduje lekarz po
przeprowadzeniu analizy korzyści do ryzyka.SkładSubstancjami czynnymi leku są: mukopolisacharydowy polisiarczan, ekstrakt z kory
nadnerczy i kwas salicylowy.Pozostałe składniki to: disodu edetynian, olejek rozmarynowy, etanoloamina, karbomer, glikol propylenowy,
alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.Jak wygląda lek Mobilat i co zawiera opakowanieTuba aluminiowa wewnątrz lakierowana
żywicą epoksyfenolową z zakrętką PP w tekturowym pudełku zawierająca 25 g, 50 g lub 100 g żelu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/mobilat-zel-50-g.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

