Bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Mobilat, crème en gel
Bijnierschorsextract
Mucopolysaccharide polysulfaat
Salicylzuur
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Mobilat en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Mobilat niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Mobilat?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Mobilat?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Mobilat en waarvoor wordt het gebruikt?
Mobilat is een crème of gel tegen pijn en ontsteking in de spieren en gewrichten.
Mobilat is 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
2. Wanneer mag u Mobilat niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Mobilat niet gebruiken?
- U bent allergisch voor salicylaten, bijnierschorsextract, mucopolysaccharide polysulfaat,
salicylzuur of voor één van de stoffen in dit geneesmiddelen. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6
- Bij waterpokken
- Bij inentingsreacties
- Bij acne, open wonden, zweren of op besmette huidgedeelten
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mobilat?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Mobilat gebruikt.
- Niet langdurig, op grote huidoppervlakken of onder afsluitend verband toepassen bij
zuigelingen en kleuters of patiënten met nieraandoeningen.
- Mobilat crème en gel bevatten alcohol. Vermijd daarom contact met slijmvliezen en ogen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Mobilat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven moeten het gebruik van Mobilat op grote
huidoppervlakken of gedurende langere tijd vermijden.
Mobilat crème en gel bevatten alcohol
Vermijd daarom contact met slijmvliezen en ogen.
Mobilat crème bevat cetostearylalcohol, wolvet en thymol
Mobilat crème bevat cetostearylalcohol en wolvet. Kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken
(bijv. contactdermatitis).
Mobilat crème bevat thymol als conserveermiddel.
Mobilat gel bevat propyleenglycol en etherische oliën
Mobilat gel bevat propyleenglycol. Kan huidirritatie veroorzaken.
Mobilat gel bevat etherische oliën (rozemarijnolie) als parfum.
3. Hoe gebruikt u Mobilat?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Breng meerdere malen per dag 5 tot 15 cm Mobilat crème of gel op en rond het aangedane gebied aan.
De gel gelijkmatig over de huid verdelen; de crème licht inmasseren. De crème kan onder verband
worden toegepast, waarbij de dosis moet worden verhoogd.
Heeft u te veel van Mobilat gebruikt?
Wanneer u te veel van Mobilat heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Huid- en onderhuidaandoeningen
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.
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Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Mobilat?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (tussen 15°C en 25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
of de buitenverpakking na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Mobilat?
- De werkzame stoffen in Mobilat zijn: bijnierschorsextract 1,0 g (= 20 mg natuurlijke
corticosteroïden) - mucopolysaccharide polysulfaat 0,2 g - salicylzuur 2,0 g.
- De andere stoffen in Mobilat zijn:
Mobilat crème: glycerol (85%), wolvetalcohol zalf, cetostearylalcohol, emulsifiërend (Type A),
myristylalcohol, stearinezuur, olamine, isopropylalcohol, thymol, dinatriumedetaat en
gezuiverd water.
Mobilat gel: natriumedetaat, rozemarijnolie, propyleenglycol, carbomeer, olamine,
isopropylalcohol en gezuiverd water.
Hoe ziet Mobilat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Crème en gel voor uitwendig, cutaan gebruik.
Verpakkingsgrootte: tubes van 50 g en van 100 g.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NeoCare BV - Nieuwe Donk 3 - 4879 AC Etten-Leur - Nederland
Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
Daiichi Sankyo Europe GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen - Duitsland
Mobilat Produktions GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen - Duitsland
Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mobilat crème: BE047677
Mobilat gel: BE105366
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd / herzien in 02/2015 / 02/2015.
3

Klik hier om Mobilat creme 50 g online te bestellen.

