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Aulindol 30 mg/g żel 50 g
 

Cena: 15,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nimesulidum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest nimesulid. 1 g żelu zawiera 30 mg nimesulidu.
Pozostałe składniki to: glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogologlicerydów kaprylokaproniany, karbomery, disodu
edetynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), trietanoloamina i woda
oczyszczona.

Wskazania i działanie

AulinDol to żel przeciwbólowy stosowany do objawowego leczenia bólu przy skręceniu stawów i przy ostrych urazach ścięgien.
Lek AulinDol zawiera substancję czynną nimesulid, należącą do niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i
przeciwbólowym (NLPZ).
AulinDol jest stosowany w celu łagodzenia bólu spowodowanego:

skręceniami stawów,
urazami ścięgien zwanymi „ostrymi urazowymi zapaleniami ścięgien”.

AulinDol to żel z nimesulidem do stosowania miejscowego. Lek nie zawiera alkoholu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku AulinDol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (nimesulid) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inne leki z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NPLZ)
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie
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Potrzebna 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.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są
zazwyczaj łagodne.

Przerwać stosowanie leku AulinDol i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna.

objawy reakcji alergicznej obejmują obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła bądź też trudności z oddychaniem.

Przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

świąd, zaczerwienienie skóry lub wysypka (te działania niepożądane występują często, u mniej niż 1 na 10 osób).

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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