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Ibum żel (0,05g+0,03g) 50 g
 

Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Levomentholum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibum żel (0,05g+0,03g) w postaci żelu z ibuprofenem i lewomentolem jest produktem przeznaczonym do miejscowego stosowania,
który może być używany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Ibum żel (0,05g+0,03g)?
Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie dolegliwości bólowych mięśni i pleców. Lek można wykorzystać również przy
nerwobólach, poza tym wskazaniem do jego stosowania są dolegliwości bólowe towarzyszące schorzeniom układu mięśniowo-
kostnego. Preparat sprawdzi się w przypadku urazów i skręceń, poza tym można korzystać z niego w przypadku zapalenia stawów. Lek
Ibum żel (0,05g+0,03g) posiada działanie miejscowo przeciwzapalne i przeciwbólowe, co jest zasługą zawartego w nim paracetamolu.
Po aplikacji na skórę żel daje lekkie uczucie chłodu, poza tym działa lekko znieczulająco, za co odpowiada lewomentol.

W opakowaniu znajduje się 50 g żelu Ibum żel (0,05g+0,03g). W skład 1 g żelu wchodzi 50 mg ibuprofenu oraz 30 mg lewomentolu i
składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Lek należy stosować
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Ibum żel (0,05g+0,03g) jest lekiem przeznaczonym do
stosowania miejscowego. W przypadku pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat zaleca się nakładanie 5-12 cm żelu
na obolałe obszary ciała w częstotliwości 3 razy dziennie. Odpowiada to dawce 50-125 mg ibuprofenu podawanego w częstotliwości do
3 razy na dobę. Żel powinien być delikatnie wmasowywany w skórę, aż całkowicie się wchłonie. Po zastosowaniu żelu należy dokładnie
umyć ręce. Lek nie powinien być aplikowany na skórę częściej niż co 4 godziny, poza tym nie należy korzystać z niego dłużej niż przez 2
tygodnie.

Lek Ibum żel (0,05g+0,03g) może u niektórych pacjentów powodować działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u
każdego. Bardzo rzadko przyczynia się do nadwrażliwości i anafilaksji, poza tym może powodować wysypkę, pokrzywkę lub świąd,
ewentualnie zaczerwienienie, dermatozę lub obrzęk. Możliwe skutki uboczne Ibum żel (0,05g+0,03g) obejmują również astmę,
duszności i skurcz oskrzeli, poza tym lek może powodować niestrawność i ból brzucha. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek 
działania niepożądane leku Ibum żel (0,05g+0,03g), powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Ibum żel (0,05g+0,03g). Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na ibuprofen lub
lewomentol, a także nadwrażliwości na którykolwiek inny składnik preparatu. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów
nadwrażliwych na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Nie należy korzystać z leku, jeśli pacjent miał już skurcz oskrzeli lub pokrzywkę
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związaną ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków NLPZ. Preparat nie powinien być podawany dzieciom w wieku
poniżej 12 lat, chyba że lekarz wskaże inaczej. Należy też unikać stosowania leku w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Skład
1 g żelu zawiera: Ibuprofen 50 mg, Lewomentol 30 mg.

Wskazania i działanie

Preparat przeznaczony jest do objawowego leczenia:
bólów mięśniowych;
bólu pleców;
bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-kostnego, takim jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia,
urazy sportowe;
nerwobólów.

Preparat działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Lek stosuje się miejscowo. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: nakładać 5 cm do 12 cm żelu (50 mg do 125 mg ibuprofenu) do 3 razy na dobę
na bolące miejsce. Żel należy delikatnie wsmarowywać aż do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć
ręce. Nie należy stosować żelu częściej niż co 4 godziny w ciągu doby i nie dłużej niż 2 tygodnie, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
Dzieci poniżej 12 roku życia: leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez zaleceń lekarza.

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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