UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA
NEOFEN 50 mg/g sprej za kožu
ibuprofen
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama
važne podatke.
- Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je
rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2
tjedna.
Što se nalazi u ovoj uputi:
1. Što je NEOFEN sprej za kožu i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati NEOFEN sprej za kožu
3. Kako primjenjivati NEOFEN sprej za kožu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati NEOFEN sprej za kožu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
1. ŠTO JE NEOFEN SPREJ ZA KOŽU I ZA ŠTO SE KORISTI
NEOFEN sprej sadrži ibuprofen, lijek iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova.
NEOFEN sprej ublažava bol, smanjuje oteklinu i upalu. Izaziva osjećaj smirenja i hlađenja na
bolnom mjestu.
Namijenjen je za vanjsku primjenu na koži.
Koristi se u liječenju bolnih i upalnih stanja mišićno-koštanog sustava, uključujući bolove u
leđima, reumatske i mišićne bolove, uganuća, iščašenja te neuralgije (bolna oštećenja živaca).
Također je indiciran za simptomatsko ublažavanje boli kod blažih oblika artritisa.
2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI NEOFEN SPREJ
ZA KOŽU
Nemojte primjenjivati NEOFEN sprej:
- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.), ili na
neki drugi nesteroidni protuupalni lijek (npr. acetilsalicilatnu kiselinu)
- ako bolujete od astme, alergijskog rinitisa ili urtikarije (koprivnjača), a prethodno ste imali
reakciju preosjetljivosti na acetilsalicilatnu kiselinu, ibuprofen ili neki drugi nesteroidni
protuupalni lijek
- ako imate otvorene rane ili ako imate oštećenu ili upaljenu kožu.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete NEOFEN sprej.
Budite posebno oprezni pri primjeni NEOFEN spreja:
- ako imate čir na želucu
- ako imate bolest bubrega
- ako imate bronhalnu astmu ili imate napadaje zviždanja u plućima pri udisanju zraka
- ako ste već imali alergijsku reakciju vezano uz oralnu primjenu acetilsalicilatne kiseline ili
ibuprofena.
Budući da se NEOFEN sprej nanosi na kožu izravno iznad bolnog područja, manji je rizik za
nuspojave koje se ponekad javljaju ako se ibuprofen ili njemu sličan lijek protiv bolova uzima
oralno (primjerice u obliku tableta). Međutim, u gore navedenim slučajevima, premda rijetko,
postoji rizik za razvoj neželjenih reakcija pri primjeni NEOFEN spreja (vidjeti dio 4. Moguće
nuspojave).
Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom
liječniku ili ljekarniku.
Djeca
NEOFEN sprej se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina, osim prema preporuci
liječnika.
Mjere opreza uz primjenu NEOFEN spreja
- ovaj je proizvod zapaljiv pa se ne smije raspršivati u blizini otvorenog plamena, električnog
grijača, upaljene cigarete ili sličnih zapaljivih izvora
- primjenjivati samo na kožu
- ne primjenjivati u blizini očiju, usta ili nosa.
Drugi lijekovi i NEOFEN sprej
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti
bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove bez recepta, kao i biljne te homeopatske
pripravke.
Vjerojatnost za pojavu interakcija s drugim lijekovima pri primjeni NEOFEN spreja je iznimno
mala. Ako je potrebno, potražite savjet liječnika ili ljekarnika u slučaju da uzimate lijek za
snižavanje krvnog tlaka i/ili za sprječavanje zgrušavanja krvi.
Međutim, istodobna primjena acetilsalicilatne kiseline ili drugih nesteroidnih protuupalnih
lijekova može povećati rizik nastanaka nuspojava (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave). U
ovakvim slučajevima, prije primjene NEOFEN spreja savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se
svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ne primjenjujte NEOFEN sprej tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nema podataka da bi upotreba NEOFEN spreja imala utjecaja na sposobnost upravljanja
vozilima i strojevima.
3. KAKO PRIMJENJIVATI NEOFEN SPREJ ZA KOŽU
Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš
liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Uobičajeno doziranje NEOFEN spreja je 5 do 10 raspršivanja (1-2 ml) iznad bolnog mjesta ili
više, ovisno o zahvaćenosti i težini bolnog stanja.
Ova se količina može ponavljati 3 do 4 puta dnevno ili češće ako Vam tako preporuči liječnik.
Ne smijete premašiti dnevnu dozu od 40 raspršivanja (8 ml).
Bočicu sa sprejem potrebno je držati okomito u smjeru prema gore ili dolje. Sprej raspršite po
koži iznad bolnog mjesta na udaljenosti od 10-15 cm.
Nakon svaka 2 do 3 raspršivanja, pripravak se nježno utrljava u kožu neposredno iznad i okolo
bolnog područja.
Nakon svake primjene NEOFEN spreja operite ruke, osim kada se tretiraju bolna stanja ruku.
Ne primjenjujte NEOFEN sprej na ili u blizini otvorenih rana i ogrebotina.
Nastavite s primjenom NEOFEN spreja na opisani način do poboljšanja Vaših simptoma.
Ponekad liječenje NEOFEN sprejem može potrajati i nekoliko tjedana ili Vam liječnik može
preporučiti primjenu tijekom dugotrajnijeg razdoblja.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršavaju ili ne poboljšavaju u razdoblju tijekom dva tjedna
liječenja NEOFEN sprejem, potražite savjet liječnika prije nastavka liječenja.
Djeca mlađa od 12 godina
Ovaj lijek se ne smije primijeniti u djece mlađe od 12 godina.
Što morate poduzeti ako sprej dođe u kontakt s oštećenom kožom, u oči, nos ili usta
Sprej može izazvati iritaciju (nadražaj) u slučaju kontakta s oštećenom kožom, odnosno ulaska u
oči, nos ili usta. Potrebno je obilno isprati vodom. Pripazite da prilikom ispiranja jednog oka ne
nanesete ispirani lijek na drugo oko.
Ako je i dalje prisutna iritacija, javite se liječniku ili ljekarniku.
Što morate poduzeti ako ste NEOFEN sprej slučajno progutali
Ako nakon gutanja spreja imate glavobolju, povraćanje, pospani ste i/ili imate pad krvnog tlaka,
odmah obavijestite liječnika ili se uputite prema najbližoj hitnoj pomoći. Uzmite bočicu ili uputu
o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici, kojima ste se obratili, znali točno koji ste lijek
uzeli.
Ako ste zaboravili uzeti NEOFEN sprej
Ne brinite se ako ponekad zaboravite primijeniti sprej. Bitno je da nakon što se sjetite nastavite s
njegovom primjenom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.
4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Ponekad se može javiti kožni osip, svrbež ili crvenilo na mjestu primjene. U slučaju ovakvih
intenzivnijih ili dugotrajnijih smetnji, prestanite s primjenom lijeka te se javite Vašem liječniku
ili ljekarniku.
Općenito su vrlo rijetko moguće sljedeće nuspojave vezane uz primjenu ibuprofena. One se
također mogu javiti nakon primjene NEOFEN spreja koji se nanosi na kožu, premda samo u
iznimnim slučajevima.
U slučaju pojave dolje navedenih reakcija, odmah prekinite s primjenom lijeka i javite se
liječniku:
- alergijska reakcija (osobito u osoba s astmom ili drugim alergijskim tegobama) kao što je:
- neobjašnjiva obilna sekrecija iz nosa i/ili očiju, a u težim slučajevima pojava astme ili
pogoršanje simptoma astme uključujući tegobe s disanjem, piskanje ili zaduhu
- opća alergijska reakcija kože uključujući svrbež, oteklinu, upalu, crvenilo kože te
moguća pojava kožnih mjehura ili preosjetljivosti na sunčevu svjetlost
- ostale teške opće alergijske reakcije mogu uključivati neuobičajenu mučninu i
povraćanje, oteklinu očnih vjeđa, lica ili jezika, otežano gutanje, omaglicu ili
ošamućenost. U najtežim slučajevima mogući je gubitak svijesti.
- poremećaji bubrega (osobito u osoba s bolešću bubrega) kao što je:
- smanjena količina mokraće
- gubitak apetita, gubitak tjelesne mase
- oteklina u području trbuha.
- poremećaji probavnog sustava (osobito u osoba sa želučanim čirom i slično) kao što je:
- bol u trbuhu
- žgaravica, problemi s probavom.
Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku
sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave
možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili
Apple App Store trgovine.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.
5. KAKO ČUVATI NEOFEN SPREJ ZA KOŽU
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika
kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.
6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE
Što NEOFEN sprej sadrži
Djelatna tvar je ibuprofen.
Jedan gram otopine sadrži 50 mg ibuprofena.
Pomoćne tvari su: etanol (96 postotni); makrogol 300; makrogolcetilstearileter; voda, pročišćena.
Kako NEOFEN sprej izgleda i sadržaj pakiranja
NEOFEN sprej je bezbojna, bistra tekućina.
50 ml otopine u bijeloj polietilenskoj bočici s raspršivačem, u kutiji.
Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica, Hrvatska
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
lijekovima.
Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2015.

