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AULINDOL żel 0,03 g/g 50 g
 

Cena: 13,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/g

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać żel

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nimesulidum

Opis produktu
 

WskazaniaAULINDOL żel 0,03 g/g 50 gAulinDol jest stosowany w celu łagodzenia bólu i obrzęków
spowodowanych:skręceniami,urazami ścięgien zwanymi „ostrymi urazowymi zapaleniami ścięgien”.Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła
poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.DziałanieLek AulinDol zawiera substancję czynną nimesulid,
należącą do niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym (NLPZ).Sposób użyciaTen lek należy zawsze
stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawkaPotrzebna ilość żelu zależy od rozmiarów bolesnego lub obrzękniętego
miejsca.Zazwyczaj stosuje się 3 g żelu (co odpowiada 6 – 7 cm żelu wyciśniętego z tubki).Stosować żel 2 lub 3 razy na dobę.Lek
stosować od 7 do 15 dni. Jeżeli objawy nie ulegną poprawie po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego
postępowania.W przypadku wątpliwości dotyczącej ilości leku jaką należy użyć, zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Sposób
stosowaniaWmasować lek w bolesne i obrzęknięte miejsce. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.WażneNie stosować żelu
w okolice oczu. W razie kontaktu leku z oczami należy je przemyć czystą wodą.SkładSubstancją czynną leku jest nimesulid. 1 g żelu
zawiera 30 mg nimesuliduPozostałe składniki to: glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogologlicerydów kaprylokaproniany,
karbomery, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), trietanoloamina i woda
oczyszczona.Lek AulinDol zawiera:Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216). Mogą one
powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).Te reakcje mogą pojawić się natychmiast lub po kilku dniach.
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