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BIJSLUITER 

 

 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. 
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u IBUTOP GEL 
zorgvuldig te gebruiken om er betere resultaten mee te bereiken. 

• Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. 

• Raadpleeg uw apotheker als u informatie of advies nodig heeft. 

• Ga naar uw arts als de verschijnselen verergeren of na 3 weken niet verbeteren. 

 
 

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is IBUTOP GEL en waarvoor wordt het gebruikt? 

: 
 

2. Wat u moet weten voordat u IBUTOP GEL gebruikt? 
3. Hoe wordt IBUTOP GEL gebruikt? 

4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u IBUTOP GEL? 

6. Aanvullende informatie 
 

 

IBUTOP GEL 
 

• Het werkzame bestanddeel is ibuprofen, overeenkomend met respectievelijk 5 mg per 100 
mg gel. 

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Alcohol isopropylicus – 2,2-dimethyl-4-hydroxy-
methyl-1,3-dioxolan – Poloxamera 407 – Triglycerides – Aqua purificata – Lavendulae 
aetheroleum – Aurantii amari floris aetheroleum. 

 
 
Registratiehouder: 
 

Omega Pharma Belgium NV 
Venecoweg 26 
B-9810 Nazareth 
België 
 

Fabrikant: 
 

Dolorgiet Arzneimittel 
Otto-von-Guerickestrasse 1 
D-53754 St. Augustin 
Duitsland 
 

Registratienummer: 
 

1902 IS 55 F 7 
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1. Wat is IBUTOP GEL en waarvoor wordt het gebruikt? 
 

• Gel voor plaatselijke toediening op de huid. 
Tube van 50 g of 100 g. 

• Huidgel tegen ontstekingen die niet afgeleid is van cortisone.(vgl met Dts en FR) 

• Aangewezen bij plaatselijke behandeling tegen pijn en zwelling in geval van: 
- ontsteking of pijnlijke aandoening van gewrichten en wervelkolom (arthritis), 

lumbago; 
- ontsteking rond de gewrichten, ontsteking van de slijmbeurs, peesontsteking; 
- kneuzingen, verrekking of verstuiking bij sport of door ongeval. 

 

2. Wat u moet weten voordat u IBUTOP GEL gebruikt? 
 

Gebruik IBUTOP GEL niet: 

• Indien u allergisch bent voor ibuprofen of voor een ander bestanddeel van het 
geneesmiddel. 

• Indien u allergisch bent voor andere ontstekingsremmende middelen die niet afgeleid 
zijn van cortisone en voor acetylsalicylzuur. 

• Op wonden of slijmvlies. 

• Bij kinderen onder 14 jaar. 
 

Pas goed op met IBUTOP GEL: 

• Bij bejaarde mensen. 

• Indien u diuretica inneemt. 

• Bij mensen met een voorafbestaand nierlijden (er is dan een verhoogd risico op acute 
nierinsufficiëntie). 

• Bij langdurig gebruik. Er is een risico op het optreden van systemische effecten. 
 

Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing zijn, of 
dat in het verleden zijn geweest. 
 
Zwangerschap: 
Gedurende deze periode is behandeling met IBUTOP GEL niet aan te raden. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Borstvoeding: 
Gedurende deze periode is behandeling met IBUTOP GEL niet aan te raden. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines: 
Niet van toepassing. 

 
Gebruik van IBUTOP GEL in combinatie met andere geneesmiddelen: 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft 
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 
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3. Hoe wordt IBUTOP GEL gebruikt? 
 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfels uw arts of apotheker. 
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. 
 
3 tot 4 maal per dag 4 tot 10 cm gel op de huid aanbrengen en licht inmasseren. 
Het is aangeraden het product niet langer dan 2 tot 3 weken te gebruiken. 
 
U mag het product niet langer gebruiken dan 3 weken zonder een arts te raadplegen. 

 
Wat u moet doen wanneer u IBUTOP GEL vergeet te gebruiken: 
Niet van toepassing. 
 
Wat u moet doen als u meer van IBUTOP GEL heeft gebruikt dan zou mogen: 
Wanneer u te veel van IBUTOP GEL heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met 
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan IBUTOP GEL bijwerkingen hebben. 
 
Aandoeningen van het ademhalingsstelsel, de borstkas en het mediastinum: 
In zeldzame gevallen kan bij overgevoelige patiënten bronchospasmen optreden. 
 
Aandoeningen van de huid of onderhuid

5. Hoe bewaart u IBUTOP GEL? 

: 
In enkele zeldzame gevallen werden droge huid, rode plekken en jeuk vastgesteld. 
 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als 
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 

 

 
IBUTOP GEL buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren onder 25°C. 
Houdbaarheid is 3 jaar. 
 
Gebruik IBUTOP GEL niet meer na de datum achter “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. 

 

6. Aanvullende informatie 
 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 
apotheker. 
Desgewenst kan u ook contact opnemen met de registratiehouder. 

 

• Afleveringswijze: vrije aflevering. 

• Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2006 

• De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 2/10/06 
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