
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Ibalgin sport krem 50 g
 

Cena: 23,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Heparynoidum, Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibalgin Sport w postaci kremu z ibuprofenem i heparynoidem jest produktem o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, który
jest stosowany między innymi przy urazach – redukuje obrzęki i krwiaki, a także wspomaga leczenie żylaków. Może być stosowany
przez osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Ibalgin Sport? Wskazaniem do stosowania kremu są objawy chorób reumatoidalnych (ostrych i przewlekłych). Ponadto lek
można stosować w przypadku bóli zwyrodnieniowy kręgosłupa i stawów. Produkt jest też wykorzystywany pomocniczo przy
zakrzepowym zapaleniu żył powierzchownych, zapaleniu żylaków lub żył wędrujących, a także przy stanach zapalnych mięśni, ścięgien i
powięzi. Może być też pomocny przy zmianach pourazowych, w tym chociażby przy obrzękach, krwiakach czy stłuczeniach.
Składnikiem czynnym leku jest ibuprofen, będący NLPZ, a oprócz tego heparynoid (heparyna). Ibuprofen działa miejscowo
przeciwbólowo i przeciwzapalnie, a dodatkowo redukuje obrzęki. Heparynoid natomiast przyspiesza wchłanianie krwiaków i zapobiega
powstawaniu skrzepów, a oprócz tego nasila działanie przeciwzapalne kremu.

W opakowaniu znajduje się 50 g kremu Ibalgin Sport. W skład 1 g produktu wchodzi 50 mg ibuprofenu oraz 200 j.m. heparynoidu, a
także składniki pomocnicze. Krem należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego ulotce, chyba że lekarz da inne wskazania.
Aplikację leku na skórę zaleca się wykonywać w częstotliwości 2–3 razy na dobę, jednak nie częściej niż co 4–5 godzin. Jednorazowo
należy wykorzystać niewielką warstwę kremu, tak aby pokryła warstwą 1 mm zmieniony chorobowo obszar i jego najbliższą okolicę.
Krem należy delikatnie wetrzeć w skórę. Produkt można łączyć z ibuprofenem stosowanym doustnie.

Lek może przyczyniać się u niektórych osób do wystąpienia działań niepożądanych. Skutki uboczne Ibalgin Sport o nieznanej częstości
występowania to reakcje alergiczne, wzrost wrażliwości na światło, a oprócz tego miejscowe podrażnienia z towarzyszącym
zaczerwienieniem, świądem, pieczeniem lub wysypką. Pojawienie się działań niepożądanych leku jest wskazaniem do konsultacji z
lekarzem lub farmaceutą.

Nie każdy pacjent powinien stosować produkt Ibalgin Sport. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na ibuprofen lub heparynoid, a
dodatkowo uczulenie na jakikolwiek z pozostałych składników leku. Produkt nie powinien być też stosowany przez pacjentów, którzy po
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wcześniejszym stosowaniu NLPZ mieli napady astmy, alergiczny nieżyt nosa bądź pokrzywkę. Kobiety w ciąży nie powinny stosować
leku długotrwale i na duże powierzchnie skóry, a w ostatnim trymestrze powinny całkowicie zrezygnować ze stosowania produktu. W
czasie laktacji dopuszczalne jest jedynie krótkotrwałe stosowanie produktu na małe obszary ciała. Pacjentki spodziewające się dziecka i
karmiące piersią powinny jednak skonsultować się z lekarzem, zanim skorzystają z leku.

Nie zaleca się aplikacji leku na błony śluzowe, rany otwarte, a także zmienioną powierzchnię skóry. Należy też unikać kontaktu leku z
oczami. Nie powinno się go nakładać przy skazie krwotocznej, plamicy, hemofilii i małopłytkowości.

Dawkowanie
Dorośli, młodzież od 12 lat: 2 do 3 razy na dobę, co 4 do 5 godzin, warstwę kremu o grubości 1 mm należy rozprowadzić na chorej
powierzchni i otaczającej okolicy, a następnie delikatnie wetrzeć. W przypadku schorzeń żył na chore miejsce może zostać zastosowany
na noc opatrunek uciskowy. W przypadku leczenia kremem rozległych i bolesnych krwiaków na początku leczenia zaleca się, o ile jest to
możliwe, zastosowanie opatrunku okluzyjnego, najlepiej w ciągu nocy. W celu złagodzenia silnego bólu zaleca się uzupełnienie leczenia
podaniem ibuprofenu w tabletkach. Tylko lekarz może zlecić stosowanie preparatu u dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat.

Skład
Substancjami czynnymi są: ibuprofen (Ibuprofenum), heparynoid (Heparynoidum).

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu i 200 j.m. heparynoidu.

Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, makrogolu eter stearylowy,
makrogolu eter stearylowy 1050, hydroksyetyloceluloza, kwas stearynowy, alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan (E
218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glikol propylenowy, woda oczyszczona

Przeciwwskazania
Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu oraz na
inne NLPZ; u których po zastosowaniu ASA lub innych leków z grupy NLPZ występowały objawy alergii w postaci nieżytu nosa,
pokrzywki lub skurczu oskrzeli w wywiadzie; z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem,
również związanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ; stosujących jednocześnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX2
(zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); w III trymestrze ciąży, ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby,
nerek lub serca.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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