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Ibuprom Sport żel Lek przeciwbólowy przeciwzapalny 60 g
 

Cena: 17,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 g (tub.)

Postać -

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Składniki
100 g żelu zawiera: 5 g ibupforenu 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

Stosowanie
Dawkowanie i droga podawania
Do stosowania miejscowego, na skórę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Opis
buprom Sport żel to przeciwbólowy i przeciwzapalny lek przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę. Ma lekko żółtawe
zabarwienie i charakterystyczny zapach. Zawiera ibuprofen - substancję czynną, która działa na zmiany zapalne w tkance, przyczyniając
się do hamowania syntezy prostaglandyn. Ibuprofen zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Żel Ibuprom Sport wcierany miejscowo w skórę leczy bóle mięśni oraz bóle występujące w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów
obwodowych i kręgosłupa. Może być również stosowany w leczeniu zmian powypadkowych lub pourazowych związanych z
uprawnianiem sportu (np. stłuczeń, skręceń), zmian zapalnych tkanek okołostawowych oraz w leczeniu bolesnej sztywności barku i
bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa.

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).
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Przechowywanie
Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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.

Interakcje

Dotychczas nie odnotowano wzajemnego oddziaływania ibuprofenu miejscowo stosowanego z innymi lekami.
Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć
częstość występowania objawów niepożądanych.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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