Benaming :
Mobilat, Crème en gel
Samenstelling:
Werkzame bestanddelen:
Extract. suprarenal. 1,0 g (= 20 mg natuurlijke corticosteroïden) – Mucopolysaccharidi polysulfas
0,2 g – Acid. salicylic. 2,0 g
in het volgende vehiculum:
CRÈME
Glycerol. – Ac. stearic. – Lanae alc. unguent. – Alcohol myristilic. – Alcohol cetylstearylic.
emulsific. – Olamin. – Thymol. – Alcohol isopropylic. – Natr. edetas - Aqua purif. q.s. ad 100 g
GEL
Natr. edetas – Aetherol. rosmarin. – Propylenglycol. – Carbomer. – Olamin. - Alcohol.
isopropylic. – Aqua purif. q.s. ad 100 g
Afleveringsvorm en verpakking:
Crème en gel voor uitwendig, cutaan gebruik.
Tubes van 50 g en van 100 g.
Farmacotherapeutische groep:
Crème en gel tegen pijn en ontsteking in spieren en gewrichten.
Registratiehouder:
NEOCARE N.V.
Heizel Esplanade b 22
B-1020 Brussel
Fabrikant:
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH · Luitpoldstrasse 1 · 85 276 Pfaffenhofen · Duitsland
MOBILAT PRODUKTIONS GmbH · Luitpoldstrasse 1 · 85 276 Pfaffenhofen · Duitsland
STADA ARZNEIMITTEL AG · Stadastrasse 2-18 · 61 118 Bad Vilbel · Duitsland
Registratienummers:
Mobilat, Crème: BE047677
Mobilat, gel: BE105366
Aangewezen bij:
de behandeling van de verschijnselen van:
– ongeval- en sportletsels zoals verstuikingen, kneuzingen, verrekkingen;
– aandoeningen van pezen, banden en spieren t.g.v. letsels of ontstekingen, zoals pees-,
peesschede- of slijmbeursontsteking, tenniselleboog, spierpijn, plaatselijke verhardingen in de
spier;
– aandoeningen rond de gewrichten, zoals stijfheid en pijn rond schouder, knie, vingers en
polsen;
– acute en chronische reumatische aandoeningen, als ondersteunende behandeling.
Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden:
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Overgevoeligheid voor salicylaten of een van de andere bestanddelen. Niet toepassen bij
waterpokken of inentingsreacties en evenmin bij acne, open wonden, zweren of op besmette
huidgedeelten.
Bijzondere voorzorgen:
Niet langdurig, op grote huidoppervlakken of onder afsluitend verband toepassen bij zuigelingen
en kleuters of patiënten met nieraandoeningen. De gel bevat alcohol. Vermijd daarom contact met
slijmvliezen en ogen.
Mobilat crème bevat thymol als conserveermiddel. De gel bevat etherische oliën (rozemarijn) als
parfum.
Zwangerschap en borstvoeding:
Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven moeten het gebruik van Mobilat op grote
huidoppervlakken of gedurende langere tijd vermijden.
Hoe gebruiken en hoeveel:
Meerdere malen per dag 5–15 cm crème of gel op en rond het aangedane gebied aanbrengen. De
gel gelijkmatig over de huid verdelen; de crème licht inmasseren. De crème kan onder verband
worden toegepast, waarbij de dosis moet worden verhoogd.
Ongewensten effecten:
In zeldzame gevallen kan zich overgevoeligheid voordoen in de vorm van irritatie of roodheid
van de huid. De behandeling moet dan worden stopgezet, waarna de verschijnselen in de regel
snel verdwijnen.
Bewaring:
Bewaren bij kamertemperatuur (tussen 15 en 25°C).
Gebruik Mobilat niet meer na de vervaldatum vermeld achter de letters “EX” of “EXP” op het
etiket of de buitenverpakking. De eerste twee cijfers komen overeen met de maand, de laatste
cijfers met het jaar. De vervaldatum is de laatste dag van de maand waarin het geneesmiddel
vervalt.
Datum van de laatste aanpassing van de bijsluiter:
02/2010
Goedkeuringsdatum: 06/2010
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