G E B RUIKSAANWIJ

ZING.

Leidapharm gel voor soepele spieren en
gewrichten
Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u Leidapharm gel voor soepele spieren en gewrichten gebruikt, ook als u dit product eerder
heeft gebruikt. De informatie kan door nieuwe inzichten of gegevens gewijzigd zijn. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
Het kan nodig zijn
om deze informatie nog eens door te lezen.

Wanneer kunt u dit product gebruiken?

Dit product kunt u gebruiken ter verzorging van spieren en gewrichten of bij gevoelige, vermoeide en zwaarbelaste spieren als gevolg
van sport of inspanning.

Samenstelling

De gel voor soepele spieren en gewrichten bevat per tube:
Ibuprofen, isopropylalcohol, hydroxyethylcellulose, natriumhydroxide, benzylalcohol en gezuiverd water.
De gel is een heldere, kleurloze gel die niet plakt en die snel door de huid wordt opgenomen.

Hoe werkt dit product?

De gel bevat ibuprofen en heeft een weldadige invloed op spieren en gewrichten.
Nadat u de gel op de huid heeft aangebracht zult u in
de eerste instantie een licht koudegevoel ervaren.
De gel wordt daarna snel door de huid opgenomen en dringt diep door.
Doordat de gel niet vettig is en snel wordt geabsorbeerd, laat het geen vlekken op uw kleding achter.
De gel mag ook onder een verband aangebracht worden.

Hoe gebruikt u dit product?

Draai de dop van de tube en prik de tube, wanneer u deze voor de eerste keer wilt gebruiken, met de bovenzijde van de dop open.
Breng een dun laagje van de gel aan op de te verzorgen plek.
Masseer de gel zachtjes in totdat het door de huid is opgenomen.
Voor soepele spieren en gewrichten 3 a 4 keer per dag herhalen.
R aadpleeg bij twijfel of bij klachten uw arts of apotheker.
De gel is alleen geschikt voor uitwendig gebruik.

Wanneer moet u dit product niet gebruiken?
–
–
–
–

voor baby’s en kinderen jonger dan 12 jaar
wanneer u overgevoelig bent voor één van de ingrediënten of voor acetylsalicylzuur
op wonden, vochtig huidletsel of eczeem
op ogen en lippen

Wanneer tijdens het gebruik huidirritatie, uitslag of jeuk optreedt, stop dan het gebruik van de gel.
Indien u allergisch bent voor ontstekingsremmende middelen die niet afgeleid zijn van cortison is extra voorzichtigheid geboden.

Gebruik van dit product tijdens zwangerschap en borstvoeding?

Het wordt afgeraden om de gel te gebruiken wanneer u zwanger bent of wanneer u borstvoeding geeft.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals andere producten kan ook dit product bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
In zeldzame gevallen werden huidreacties (droge huid), meestal plaatselijke roodheid, jeuk of een branderig gevoel vastgesteld.
E en bronchospasme, of een allergische systemische reactie kan optreden.
Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw
arts of apotheker.

Hoe moet dit product bewaard worden?

S luit de tube na gebruik goed af na gebruik.
Bewaren buiten het bereik en zicht van kinderen en niet boven 25°

C.

De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking vermeld na “ E xp.” .
De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar.
maand.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Leidapharm B. V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in juli 2013.

De vervaldag is de laatste dag van de vermelde

