PAKKAUSSELOSTE
Mobilat ® emulsiovoide
Vaikuttavat aineet: lisämunuaisen kuorikerroksen uute
(kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Mobilat-emulsiovoidetta
huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai
kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.
Mitä Mobilat on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin käytät Mobilat-emulsiovoidetta
3.
Miten Mobilat-emulsiovoidetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Mobilat-emulsiovoiteen säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1.

MITÄ MOBILAT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Mobilat on kolmen lääkeaineen yhdistelmävalmiste.
Mobilat-emulsiovoiteen vaikuttavat aineet imeytyvät jonkin verran ihon läpi alla oleviin kudoksiin.
Ne estävät tulehdusreaktioita ja edistävät turvotuksen häviämistä, jolloin kipu lievittyy.
Mobilat-emulsiovoidetta käytetään
- lihas- ja nivelsäryn paikallishoitoon.
2.

ENNEN KUIN KÄYTÄT MOBILAT-EMULSIOVOIDETTA

Älä käytä Mobilat-emulsiovoidetta
- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai jollekin muulle Mobilat-emulsiovoiteen
aineosalle
- jos sinulla on vesirokko, rokotusreaktioita tai ihon sieni- ja bakteeri-infektioita.
Ole erityisen varovainen Mobilatin suhteen
- Hoidettaessa pitkiä aikoja suuria ihoalueita munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla
tulee saavutettava hyöty haittoihin verrattuna harkita huolellisesti.
Emulsiovoiteen joutumista rikkoutuneelle iholle, avoimiin haavoihin, silmiin tai limakalvoille tulee
välttää.
Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Jos oire jatkuu Mobilat-hoidosta huolimatta, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Mobilat sisältää salisyylihappoa, joka voi lisätä ihon läpäisevyyttä muille samaan kohtaan
käytetyille lääkkeille.
Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen
aikana.
Mobilat-emulsiovoidetta ei pidä käyttää suurilla ihoalueilla.
Mobilat-emulsiovoidetta ei pidä käyttää rintojen alueella.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei tunnettuja vaikutuksia.
Tärkeää tietoa Mobilat-emulsiovoiteen sisältämistä aineista
Villarasva voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3.

MITEN MOBILAT-EMULSIOVOIDETTA KÄYTETÄÄN

Käytä Mobilatia juuri sen verran kuin tässä pakkausselosteessa esitetään. Tarkista annostusohjeet
lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Mobilat-emulsiovoidetta hierotaan kevyesti hoidettavalle ihoalueelle kerran tai useita kertoja
päivässä, ellei lääkäri toisin määrää.
Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.
Käytettäessä sidosta tai tukisidosta annosta tulee suurentaa. Mobilat-emulsiovoide sopii hyvin
käytettäväksi myös okkluusiosidosten alla, katso alla oleva käyttöohje.
Okkluusiosidoksen käyttöohje

Levitä emulsiovoidetta ranteeseen.

Kiedo ranteen ympärille muovista talouskelmua
reilu kerros niin, että voide peittyy.

Sido ranne joustavalla kiinnityssiteellä
edeten ensin kämmenen suuntaan. Kiedo
side peukalon toiselta puolelta kämmenen
yli ja leikkaa seuraavalla kierroksella
siteeseen reikä peukaloa varten.

Kierrä sidettä ranteen yläpuolelle asti ja kiinnitä se.
Vaihda sidos kahdesti päivässä, ellei lääkäri toisin
määrää.

Jos käytät enemmän Mobilat-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi
Annostustavan vuoksi äkillisen yliannostuksen vaara on erittäin epätodennäköinen.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.
4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Mobilatkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Seuraavaa luokitusta käytetään arvioitaessa haittavaikutusten yleisyyttä:
Harvinainen (esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta):
Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä paikallista ihoärsytystä.
Hyvin harvinainen (esiintyy harvemmin kuin yhdellä 10 000:sta käyttäjästä):
Yksittäisissä tapauksissa voi esiintyä kosketusallergiaa.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
5.

MOBILAT-EMULSIOVOITEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä Mobilat-emulsiovoidetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytetään huoneenlämmössä (15 – 25 C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6.

MUUTA TIETOA

Mitä Mobilat sisältää
Vaikuttavat aineet ovat lisämunuaisen kuorikerroksen uute (kortikosteroideja 0,2 mg),
mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo.
1 g emulsiovoidetta sisältää lisämunuaisen kuorikerroksen uutetta 10,0 mg (kortikosteroideja
0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaattia 2,0 mg, salisyylihappoa 20,0 mg.
Muut aineet ovat:
Glyseroli 85%, Herba Natura tuoksuöljy, steariinihappo, emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi
A), myristyylialkoholi, Eucerin (villavaha-alkoholi voide), etanoliamiini, natriumedetaatti,
isopropanoli ja puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen, homogeeninen voide, jolla on sille ominainen tuoksu.
Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ja 125 g.
Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Saksa.
Valmistajat
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Saksa.
ja
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Saksa

Lisätietoja antaa
Oy STADA Pharma Ab
00100 Helsinki, Suomi.
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi
8.12.2009

