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Nurofen Mięśnie i Stawy ibuprofen 5% na ból mięśni i stawów
żel 100 g
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp

Żel o miejscowym działaniu przeciwbólowym
Ma działanie przeciwzapalne
Przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych
Pomaga zwalczyć bóle pleców
Skuteczny przy lekkich postaciach zapalenia stawów, skręceniach, urazach sportowych

Opis
Ibuprofenum 50 mg/g

Lek o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Łagodzi ból i stan zapalny towarzyszący stanom chorobowym, takim jak:

bóle mięśniowe
bóle pleców
ból towarzyszący chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak: lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy
sportowe, fibromalgia i nerwobóle.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: hydroksyetylocelulozę, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, alkohol
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izopropylowy, wodę oczyszczoną

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania:
Przed pierwszym otwarciem tuby, należy sprawdzić, czy folia zabezpieczająca jej otwór nie została naruszona. W celu jej przebicia,
należy nacisnąć na nią odwrotną stroną zakrętki. Po wyciśnięciu żądanej ilości żelu, tubę należy zamknąć zakrętką.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Wycisnąć z tuby 4 do 10 cm żelu na miejsce objęte dolegliwościami (ilość ta odpowiada dawce 50 do 125 mg ibuprofenu). Żel delikatnie
wetrzeć w skórę do momentu jego wchłonięcia, a następnie umyć ręce.

Nie należy stosować leku na to samo miejsce wcześniej niż po upływie 4 godzin.
Nie należy stosować leku częściej niż 2 razy na dobę.
Nie należy stosować leku na uszkodzoną skórę, błonę śluzową jamy ustnej (usta) lub okolice oczu.
Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania żelu objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Więcej informacji patrz ulotka

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Zawartość opakowania
100

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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