
SP54® gél 
Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, 
olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájé
koztatót. 
o E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, 
múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. 

o Az optimális hatás érdekében azonban, elenged
hetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkal
mazása. 

o Tartsa meg a beteg tájékozta tó t, mert a benne 
szereplő információkra a későbbiekben is szüksé
ge lehet. 

o További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. 
Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány 
napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyos
bodnak. 

A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen betegségek esetén alkalmazható az SP 

54 gél? 
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a gélt? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Tárolás 

SP 54gél 
__ Hatóanyag: 15,0 mg pentozán-poliszulfát-nátri= um (N PP) 1 g gélben 
-- Segédanyagok: melissza olaj, törpefenyőolaj, 
__ rozmaringolaj, karbomer 940, trietanolamin, 

- izopropanol, tisztított víz. 

Leírás: Színtelen, átlátszó, jellemző illatú gél. 
Csomagolás: 40 g, ill. 100g gél, csavaros PE ku
pakkal lezárt alumínium tubusba töltve. Egy tu
bus dobozban. 

A forgalombahozatali engedély jogosult ja és 
gyártó: bene-Arzneimittel GmbH 
München, Németország 

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZ
HATÓ AZ SP 54 GÉL? 
A készítmény lezajlott trombózis következmé
nyeinek - lábikra görcsök, duzzanat, visszeres 
fekélyek, vérömleny miatti pangás, fájdalom, 
nehéz-láb érzés - valamint sport- és baleseti sé
rülések (pl. ficam, rándulás, zúzódás, vérömleny), 
hegek kezelésére alkalmas. 

2. TUDNIVALÓK A KÉszíTMÉNY ALKALMAZÁ
SA ELŐTT 
Ne alkalmazza a készítményt: 
- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára 
- vagy bármely segédanyagára 
- nyílt sebre, nyálkahártyára. 

Terhesség, szoptatás 
Terhesség és szoptatás ideje alatt orvosi javasIat
ra alkalmazható. 

A készítmény hatásai a gépjármüvezetéshez 
és gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
Fenti képességeket a készítmény nem befolyá
solja. 

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógysze-= 
rek: _ 

Egyéb gyógyszerekkel való kölcsönhatás nem = 
ismert. 

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A GÉLT? 
A beteg terület nagyságától függően naponta 
2-3-szor 2-5 cm gélcsíkot kell felvinni és vékony 
rétegben szétkenni. Bedörzsölni nem szabad. 
Lábszárfekély kezelésekor a gélt az érintett bőr
terület körülötti területre kell felvinni. Sebre, 
nyálkahártyára ne kerüljön ! 
Tompa sérülést követő akut duzzanatok kezelé
sére legfeljebb 10 napig alkalmazható. 

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
Mint minden gyógyszernek, az SP 54 gél nek is 
lehetnek mellékhatásai. 
Ritkán túlérzékenységi reakció léphet fel, a ke
zeit bőrfelszín szárazsága alakulhat ki. Mellékha
tás észleléséről, vagy egyéb szokatlan tünetekről 
a kezelőorvost értesíteni kell . 

5. TÁROLÁS 
Legfeljebb 25 0 C-on tartandó. 
A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett 
lejárati időn belül használható fel. A gyógyszer 
gyermekektől elzárva tartandó. 
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