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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray

Indometacine

Lees de hele  bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie  voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Sportflex 10 mg/g
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
 Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
 Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in

deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Sportflex 10 mg/g oplossing-huidspray en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Sportflex 10 mg/g oplossing-huidspray gebruikt?
3. Hoe wordt Sportflex 10 mg/g oplossing-huidspray gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sportflex 10 mg/g oplossing-huidspray?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SPORTFLEX 10 MG/G OPLOSSING-HUIDSPRAY EN WAARVOOR
WORDT HET GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische groep:
Lokaal ontstekingsremmend en pijnstillend geneesmiddel.

Aangewezen bij:
Sportflex verlicht de pijn, vermindert de ontsteking en de daarmee samenhangende zwelling bij:
– aandoeningen van de gewrichten, pezen en omliggende structuren, zoals pees- of
peesschedeontsteking, pijnlijke of geblokkeerde schouder,
– ongeval- en sportletsels, zoals: verstuikingen, spierkneuzingen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SPORTFLEX 10 MG/G
OPLOSSING-HUIDSPRAY GEBRUIKT?

Gebruik Sportflex niet
 als u allergisch (overgevoelig) bent voor indomethacine of voor één van de andere bestanddelen

van Sportflex.
     als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere antireumatische of pijnstillende middelen.
     voorzichtigheid is geboden in geval van neiging tot allergische huidreacties.
     op een beschadigde huid.
     tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
     als u lijdt aan maag- of darmzweer.
     slechts na medisch advies:

 tijdens de eerste drie en de laatste drie maanden van de zwangerschap
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 bij kinderen jonger dan 14 jaar
 bij patiënten die aan maag- of darmzweer lijden.

Wees extra voorzichtig met Sportflex
- De oplossing bevat alcohol en moet daarom niet met open wonden, slijmvliezen of de ogen in

aanraking worden gebracht.
- Indien dit preparaat gedurende langere tijd op grote huidoppervlakken wordt toegepast, of

indien de dosering overschreden wordt kan het geneesmiddel in het bloed doordringen.
- men zal vooral bijzonder voorzichtig zijn bij nieraandoeningen.
-        Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die urineafdrijvende middelen gebruiken.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of  apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Sportflex met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Niet tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie  over enkele  bestanddelen van Sportflex
Niet van toepassing.

3. HOE WORDT SPORTFLEX 10 MG/G OPLOSSING-HUIDSPRAY GEBRUIKT?

Volg bij het gebruik van Sportflex nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker. 
Indien niet anders voorgeschreven, wordt de oplossing 3–5 maal daags zo verstoven dat de
plaats van de aandoening geheel wordt bedekt.
De maximale dagdosis bedraagt 25 ml Sportflex, hetgeen overeenkomt met 200 mg indometacine.
Niet onder occlusief verband toepassen.
Indien tegelijkertijd andere toedieningsvormen van indometacine worden gebruikt, de arts
raadplegen, die de dosering zal vaststellen.
De arts steeds in kennis stellen van een eventuele bestaande onderhoudsbehandeling met
antireumatische of pijnstillende middelen.
Nooit gelijktijdig meerdere dergelijke geneesmiddelen gebruiken zonder hierover de arts te
raadplegen.
Niet gebruiken gedurende meer dan 2 à 3 weken.

Wat u moet doen als u meer van Sportflex heeft gebruikt dan u zou mogen
Langdurig gebruik van te grote hoeveelheden of op een te groot oppervlak kan de systemische
resorptie doen toenemen en ongewenste systemische effekten doen voorkomen, alsook
overgevoeligheidsverschijnselen zoals roodheid en in zeldzame gevallen exantheem en eczeem bij
hiervoor gevoelige patiënten.
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In deze gevallen het gebruik stopzetten en een aangepaste behandeling instellen.

Wanneer u te veel van Sportflex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk  contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sportflex te  gebruiken
Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Sportflex
Niet van toepassing.

Als u nog vragen heeft over het  gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Sportflex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10,.sSoms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000,
<1/1.000), zeer zelden (<1/10.000, niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald)).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
In uitzonderlijke gevallen kan de inademing van de dampen van de oplossing een irritatie van de
luchtwegen met zich meebrengen.

Huid- en onderhuidaandoeningen
In zeldzame gevallen kunnen zich na toepassing overgevoeligheidsreacties voordoen in de vorm van
roodheid van de huid, prikkeling, eczeem na toepassing van de oplossing. In dat geval moet de
behandeling worden stopgezet.
In zeldzame gevallen heeft men na toepassing van de oplossing op de huid een verergering van een
bestaande psoriasis opgemerkt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SPORTFLEX 10 MG/G OPLOSSING-HUIDSPRAY?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Sportflex niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na “EX” of
“EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.>

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen
helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
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Wat bevat Sportflex
 Het werkzame bestanddeel is indomethacine 10 mg/g
-     De  andere bestanddelen zijn isopropylmyristaat, isopropylaclohol en parfum.

Hoe ziet Sportflex er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Flesjes met 50 ml en 100 ml oplossing, in de vorm van een huidspray.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning
Neocare NV - Heizel Esplanade  b 22 - 1020 Brussel

Fabrikant
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH, maatschappelijke zetel D-81379 München
Luitpoldstrasse 1
D-85276 PFAFFENHOFFEN, Duitsland

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

Registratienummer: BE134601

Afleveringswijze :  vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2008.

Deze bijsluiter is voor de laatste  keer goedgekeurd in 03/2009
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