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Mobilat maść 50 g
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Maści

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład

Substancjami czynnymi leku są: mukopolisacharydowy polisiarczan, ekstrakt z kory nadnerczy i kwas salicylowy.
Pozostałe składniki to: disodu edetynian, tymol, izopropylowy alkohol, etanoloamina, mirystylowy alkohol, cetylostearylowy
alkohol emulgujący (typ A),woskowa podstawa maściowa, kwas stearynowy, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Preparat MOBILAT® maść zawiera ekstrakt z kory nadnerczy o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwwysiękowych. Działanie to
wspomaga kwas salicylowy, który dodatkowo wywiera działanie przeciwbólowe i ułatwia penetrację do tkanek biologicznie czynnych
składników preparatu MOBILAT® maść. Mukopolisacharydowy polisiarczan działa przeciwzapalnie i zmniejsza miejscowo krzepliwość
krwi, dodatkowo zwiększa przepływ tkankowy i przyspiesza regenerację tkanek.
MOBILAT® maść zapewnia szybkie i skuteczne leczenie:

pourazowych i miejscowych stanów zapalnych, występujących podczas choroby zwyrodnieniowej stawów
zmienionych zapalnie stawów i tkanek okołostawowych w chorobach reumatycznych
bólu okolicy krzyżowo-lędźwiowej i zmian chorobowych w obrębie tkanek miękkich okołostawowych

Dawkowanie

MOBILAT® maść jest preparatem do stosowania miejscowego na skórę.
MOBILAT® maść należy stosować na nieuszkodzoną skórę.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy nakładać pasek maści na zmienione chorobowo miejsca: 1 – 3 razy na dobę
Ilość zastosowanej maści uzależniona jest od rozmiaru miejsca dotkniętego bólem, stanem zapalnym i opuchlizną.
Po nałożeniu maści na zmieniony chorobowo obszar, należy delikatnie wmasować ją w skórę.
Miejsc leczonych maścią MOBILAT® nie należy przykrywać opatrunkami.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Lek może być stosowany jedynie po wnikliwej
analizie korzyści do ryzyka w przypadkach: ospy wietrznej, reakcji poszczepiennych, grzybiczych lub bakteryjnych zakażeniach skóry, lub
innych swoistych zmianach skórnych w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła), u dzieci oraz w przypadku przedłużonego
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stosowania leku Mobilat® na dużych obszarach skóry u chorych z zaburzoną czynnością nerek.

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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