
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Mobilat żel (0,2g+1g+2g)/100g, 100 g
 

Cena: 32,40 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,2g+1g+2g)/100g

Opakowanie 100 g

Postać Żel

Producent STADA ARZNEIMITTEL AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Heparinoidum, Suprarenali extractum,
Acidum salicylicum

Opis produktu
 

Mobilat® to trójskładnikowy lek w postaci żelu do stosowania miejscowego, który wykorzystuje synergizm działania zawartych w nim
substancji tj. kwasu salicylowego, wyciągu z kory nadnerczy oraz polisiarczanu mukopolisacharydowego wykazując działanie
przeciwbólowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: mukopolisacharydowy polisiarczan (Mucopolisaccharidum polisulphatum), ekstrakt z kory nadnerczy
(Suprarenal extract) i kwas salicylowy (Acidum salicylicum).
100 g żelu zawiera 0,2 g mukopolisacharydowego polisiarczanu, 1,0 g ekstraktu z kory nadnerczy i 2,0 g kwasu salicylowego.
Substancje pomocnicze: disodu edetynian, olejek rozmarynowy, etanoloamina, karbomer, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy,
woda oczyszczona.

Wskazania:
Leczenie pourazowych stanów zapalnych stawów i krwiaków, leczenie bólów występujących podczas ruchu i w stanach
przeciążeniowych mięśni i ścięgien.

Dawkowanie:
Nakładać 1-3 razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca pasek maści/żelu długości 5 do 15 cm. Po nałożeniu żelu na zmieniony
chorobowo obszar, należy delikatnie wmasować go w skórę. Stosować na nieuszkodzoną skórę.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą.

W niżej wymienionych przypadkach preparat Mobilat® żel może być stosowany jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza wnikliwej
analizy korzyści do ryzyka: ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, lub inne swoiste zmiany
skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła) oraz u dzieci. Analizę taką należy przeprowadzać również w przypadku
przedłużonego stosowania preparatu Mobilat® na dużych obszarach skóry, u chorych z zaburzoną czynnością nerek.
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Opakowanie: 100 g

Podmiot odpowiedzialny:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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