BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Flexfree 30 mg/g gel
(felbinac)
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift verkrijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig,
dan bereikt u het beste resultaat.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
 Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Flexfree gel gebruikt?
2. Wanneer mag u Flexfree gel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u Flexfree gel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Flexfree gel?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT FLEXFREE GEL GEBRUIKT?
Flexfree gel bevat als werkzame stof felbinac, een ontstekingsremmer.
Flexfree gel is een ontstekingswerende en pijnverzachtende gel. Dit geneesmiddel wordt
gebruikt voor plaatselijke behandeling om pijn en ontsteking te verlichten bij:
 verstuikingen, kneuzingen en verrekkingen zonder beschadiging van de huid
(bijvoorbeeld bloeduitstorting)
 ontsteking van de gewrichtsbanden en pezen
 ontsteking rond het gewricht
 ontsteking van slijmbeurzen van het gewricht
 tenniselleboog
 pijnlijke stijfheid van de schouder en andere gewrichten
 spierpijn
 ontsteking ter hoogte van de gewrichten, zoals artrose
2. WANNEER MAG U FLEXFREE GEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Flexfree gel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
 Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
 Bij baby’s en kleine kinderen.



Als u in het verleden na gebruik van andere ontstekingsremmende geneesmiddelen,
inclusief acetylsalicylzuur, al eens een allergische reactie heeft gehad (bijvoorbeeld
neusloop, astma, jeukende huiduitslag of zwelling van lippen, tong en keel).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Flexfree gel?
 Vermijd aanraking met de ogen of slijmvliezen. Mocht dit toch gebeuren, spoel dan
overvloedig met zuiver water en raadpleeg zo nodig uw arts.
 Gebruik Flexfree gel niet op een beschadigde huid (open wonden).
 Het gebruik bij kinderen jonger dan 15 jaar moet vermeden worden, aangezien geen
studies uitgevoerd zijn bij kinderen.
 Breng geen afsluitend verband aan.
 Vermijd het langdurig gebruik en het gebruik op grote oppervlakken omdat de opname
in het bloed dan verhoogt.
 Bij bejaarden en bij personen met een verminderde nierwerking is er een verhoogd
risico op bijwerkingen aan de nieren.
 Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Flexfree gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Flexfree gel niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
3. HOE GEBRUIKT U FLEXFREE GEL?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Gebruikelijke dosis
 Breng 3 à 6 cm gel aan op de huid, 2 tot 4 maal per dag. Masseer de gel zacht in.
 Gebruik niet meer dan 20 gram (bvb. iets minder dan een halve tube van 50 g)
Flexfree gel per dag.
Heeft u te veel van Flexfree gel gebruikt?
Wanneer u te veel van Flexfree gel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Behandeling: doen braken en absorberende kool toedienen.
Bent u vergeten Flexfree gel te gebruiken?
Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Flexfree gel
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Flexfree gel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.




Aandoeningen van de huid
In zeldzame omstandigheden (bij ongeveer 2 %) kan jeuk, huiduitslag of plaatselijke
roodheid voorkomen. Deze symptomen verdwijnen bij het onderbreken of stopzetten
van de behandeling.
Bijwerkingen door opname in het bloed (bijvoorbeeld nieraandoening) komen zelden
voor.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U FLEXFREE GEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik Flexfree gel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket of de buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6.

AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Flexfree gel?
 De werkzame stof in Flexfree gel is felbinac (30 mg/g gel).
 De andere stoffen in Flexfree gel zijn: Carboxypolymethyleen – Di-isopropanolamine
– Ethanol – Gezuiverd water.
Hoe ziet Flexfree gel er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Gel. Tubes met 7,5 g – 25 g – 50 g – 100 g.
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