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Naam van het geneesmiddel 
 
 

MOBILAT nieuwe formule, Hydrofiele crème 
 
 
Samenstelling 
De crème bevat per gram: 
 
Werkzame bestanddelen: 
mucopolysaccharidepolysulfaat 2 mg 
salicylzuur 20 mg 
 
Conserveermiddel: 
Thymol 1 mg 
 
Hulpstoffen: 
Glycerol. - Acid. stearinic. - Eucerin. anhydric. - Alcohol myristilic. - Alcohol cetylstearyl. emulsif. - 
Monoethanolamin. - Isopropanol. - Aq. purif. 
 
 
Verpakkingen 
Tubes van 50 g en van 100 g 
Hydrofiele crème 
 
 
Geneesmiddelengroep 
Mobilat is een cutaan (via de huid) toegepast hulpmiddel bij pijnlijke aandoeningen van het 
bewegingsapparaat. 
 
 
Fabrikant  
Daiichi Sankyo Europe GmbH 
Luitpoldstrasse 1 
85276 Pfaffenhofen 
Duitsland 
 
Mobilat Produktions GmbH 
Luitpoldstrasse 1 
85276 Pfaffenhofen 
Duitsland 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Duitsland 
 
 
Vergunninghouder  
Healthypharm B.V. 
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Nieuwe Donk 3 
4879 AC Etten-Leur 
Nederland 
 
Mobilat nieuwe formule is in het register ingeschreven onder:  
RVG 02722. 
 
 
Toepassingen 
Mobilat wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van sportblessures en letsels door 
ongevallen, zoals kneuzingen en verstuikingen. 
 
 
Voordat u Mobilat gebruikt 
Als u bij eerder gebruik van Mobilat of van salicylzuur en daarvan afgeleide stoffen 
overgevoeligheidsreacties hebt gehad, moet u dit preparaat niet gebruiken. 
 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Mobilat kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het 
voorschrift worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mits niet toegepast 
op grote oppervlakken. 
 
 
Beïnvloeding rijvaardigheid en het bedienen van machines 
Het is onwaarschijnlijk dat Mobilat de rijvaardigheid beïnvloedt of de bekwaamheid om machines te 
bedienen en in de praktijk is dit ook nooit gemeld. 
 
 
Waarop moet u verder letten? 
Niet toepassen op beschadigde huidgedeelten (in wonden of zweren). Niet langdurig, op grote 
huidoppervlakken of onder afsluitend verband toepassen bij zuigelingen en kleuters of in geval van 
nieraandoeningen. 
 
 
Aanwijzingen voor het gebruik 
Eén- tot driemaal daags 5-15 cm crème (afhankelijk van de grootte van het letsel) op en rond het 
aangedane gebied aanbrengen en licht inmasseren. De crème kan ook onder verband worden 
toegepast. De behandeling behoeft in de regel niet langer dan enkele dagen tot een week te worden 
voortgezet. Als de klachten na 2 weken niet verdwenen zijn moet u uw arts raadplegen. Gebruik nooit 
geneesmiddelen langer dan 14 dagen zonder overleg met uw arts. 
 
 
Bijwerkingen 
In zeldzame gevallen kan zich overgevoeligheid voordoen in de vorm van irritatie of roodheid van de 
huid.  
De behandeling moet dan worden stopgezet, waarna de verschijnselen in de regel snel verdwijnen.  
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de 
bijsluiter. 
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Aanwijzingen voor het bewaren 
Bewaar Mobilat bij kamertemperatuur (15-25°C). 
De vervaldatum wordt voorafgegaan door “niet te gebruiken na:” en is als volgt aangeduid:  
maand (01-12) - jaar (laatste 2 cijfers jaartal). 
 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2011.

 


