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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2083/2006

Příbalová informace -VP

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ !

Mobilat
gel

Držitel rozhodnutí o registraci 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Výrobce
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Složení
Léčivé látky: Glycosaminoglycani polysulfas 0,2 g, Acidum salicylicum 2,0 g
Extractum suprarenale 1,0 g ve 100 g gelu

Pomocné látky: isopropylalkohol, olamin, kyselina polyakrylová, propylenglykol, rozmarýnová silice, 
dihydrát dinatrium-edetátu , čištěná voda

Indikační skupina
Analgetikum a protizánětlivá látka ke kožnímu podání.

Charakteristika
Mobilat, gel obsahuje kombinaci léčivých látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. 
Mobilat, gel je velmi dobře snášen a bezprostředně po podání má příjemně chladivý účinek. Léčivé látky 
jsou rychle a úplně vstřebávány kůží a působí přímo na postiženou oblast bez ovlivnění trávícího 
ústrojí. Mobilat, gel zmenšuje bolest, potlačuje zánět a otok a podporuje vstřebávání krevních výronů. 
Mobilat, gel zvyšuje prokrvení, zlepšuje látkovou výměnu a podporuje hojení tkáně, což vede k 
rychlému ústupu bolesti a k návratu hybnosti. Přípravek zmenšuje pohybovou bolest a otoky při 
zánětech kloubů, svalů, šlach a měkkých tkání v okolí kloubů. 

Indikace
Přípravek Mobilat, gel se používá u dospělých pacientů jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako 
jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.
Pouze na doporučení lékaře je možné přípravek Mobilat užívat při léčbě zánětlivých kloubních 
onemocnění a zánětlivých postižení měkkých tkání.

Kontraindikace
Mobilat, gel se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky tohoto přípravku. Nesmí 
se nanášet na porušenou kůži, do očí a na sliznice. 
Pouze na výslovné doporučení lékaře používají přípravek těhotné a kojící ženy. Kojící ženy si nesmí 
nanášet Mobilat, gel na kůži v oblasti prsou.
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Vzhledem v nedostatku zkušeností není přípravek Mobilat doporučen u dětí, dospívajících a pacientů 
s poškozenými ledvinami.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale ojediněle se může objevit podráždění pokožky. Jestliže Mobilat, 
gel kůži dráždí, léčbu přerušte. Při výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo dalších neobvyklých 
reakcí je nutné přerušit léčbu a poradit se s lékařem.

Interakce
Kyselina salicylová může zvýšit vstřebávání jiných současně používaných přípravků k zevnímu použití. 
Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné krémy, masti nebo spreje.

Dávkování a způsob použití
Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte na postižené místo 2 až 3krát denně potřebné množství gelu (5-15 
cm dlouhý proužek) a lehce rozetřete. Ošetřené místo se nezakrývá obvazem.
Mobilat, gel je také na doporučení lékaře určen pro kombinaci s fyzikální léčbou. 
Před prvním použitím je třeba propíchnout hliníkovou folii na otvoru tuby hrotem, který je na vrchní 
straně uzávěru.

Upozornění 
Jestliže se do 5-ti dnů od zahájení léčby gelem Mobilat příznaky nezlepší nebo se dokonce zhoršují, či se 
projeví nežádoucí účinky přípravku, vyhledejte lékaře! Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek 
déle než 14 dnů.
Používáte-li Mobilat, gel, oznamte to při předepisování dalších léků lékaři. O vhodnosti užívání jiných 
volně prodejných léků současně s přípravkem Mobilat, gel se poraďte s lékařem.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 0 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců

Varování 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti označené na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení 
30, 50 a 100 g gelu.

Datum poslední revize: 2.3.2011




