BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Mobilat® kräm
Aktiva substanser: binjurebarkextrakt (kortikosteroider 0,2 mg),
mukopolysackarid polysulfat, salicylsyra
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Mobilat måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det
bästa resultatet.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Mobilat är och vad det används för
2.
Innan du använder Mobilat
3.
Hur du använder Mobilat
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Mobilat ska förvaras
6.
Övriga upplysningar

1.

VAD MOBILAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Mobilat kräm är ett kombinationspreparat som innehåller tre läkemedel.
Mobilat krämens verksamma ämnen tränger i någon mån genom huden till underliggande vävnader.
De motverkar inflammationsreaktioner och befrämjar minskning av svullnad varvid smärtan
lindras.
Mobilat kräm används för
- lokalbehandling av muskel- och ledvärk.
2.

INNAN DU ANVÄNDER MOBILAT

Använd inte Mobilat kräm
om du är allergisk (överkänslig ) mot aktiva substanser eller mot något av övriga
innehållsämnen i Mobilat kräm
om du har vattkoppor, vaccinationsreaktion, svamp- eller bakterieinfektioner på huden.
Var särskilt försiktig med Mobilat kräm
- Vid långvarig behandling av stora hudområden hos patienter som lider av njursvikt, bör man
noggrant överväga fördelarna av behandlingen mot nackdelarna.
Man bör undvika att få krämen på sårig hud, på öppna sår, i ögonen eller på slemhinnor.

Ej för barn under 12 år utan läkarordination.
Om symtomet fortgår trots behandlingen med Mobilat bör man kontakta läkaren.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Mobilat innehåller salicylsyra som kan öka hudens permeabilitet för andra läkemedel som används
på samma hudområde.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Under graviditet bör Mobilat kräm inte användas på stora hudområden.
Mobilat kräm bör inte användas på området kring och på brösten.
Körförmåga och användning av maskiner
Ingen känd påverkan.
Viktig information om något innehållsämne i Mobilat kräm
Ullvax kan orsaka lokala hudreaktioner (t ex. kontaktutslag).
3.

HUR DU ANVÄNDER MOBILAT

Använd Mobilat enligt anvisningar som ges i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller
apotekspersonal om du är osäker.
Mobilat-krämen masseras lätt på det sjuka hudområdet en eller flere gånger om dagen, om inte
läkaren föreskriver annat.
Ej för barn under 12 år utan läkarordination.
Då förband eller stödband används bör doseringen ökas. Mobilat krämen kan väl användas också
under ocklusionsförband, se bruksanvisningen nedan.
Anvisning för användning av ocklusionsförband

Applicera emulsionskräm på handleden.

Bind in handleden med ett elastiskt förband
först i riktning mot handflatan. Linda förbandet
gånger om
runt tummen och sedan över handflatan och klipp
ett hål i förbandet för tummen på följande varv.

Linda ett varv plastfolie runt handleden så att
krämen täcks.

Vira förbandet längs armen, upp över handleden
och fäst det. Byt förbandet två
dagen, om inte läkaren föreskriver på annat sätt.

Om du har använt för stor mängd av Mobilat
Tack vare doseringssättet är risken för en akut överdosering mycket osannolik.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Mobilat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Följande klassificering används vid värdering av biverkningarnas frekvens:
Sällsynt ((förekommer hos 1-10 av 10 000):
I sällsynta fall kan lokal irritation av huden förekomma.
Mycket sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 10 000)
I enstaka fall kan kontaktallergi förekomma.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.

HUR MOBILAT SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgåndsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Förvaras i rumstemperatur (15 – 25 C).

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är binjurebarkextrakt (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid
polysulfat, salicylsyra.
1 g kräm innehåller binjurebarkextrakt 10,0 mg (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid
polysulfat 2,0 mg, salicylsyra 20,0 mg.
Övriga innehållsämnen är:
Glyserol (85%), Herba Natura doftolja, stearinsyra, cetostearylalkohol emulgerande (typ A),
myristylalkohol, Eucerin (ullvaxalkohol kräm), isopropanol, etanolamin, natriumedetat, renat
vatten.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, homogen kräm med en doft karakteristik för krämen.
Förpackningsstorlekar: 30 g, 40 g, 50 g, 100 g och 125 g.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel, Tyskland
Tillverkare

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Tyskland
och
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Tyskland

Information lämnas av
Oy STADA Pharma Ab
00100 Helsingfors, Finland
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