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AulinDol 30 mg/g, żel, 100 g ból nimesulid
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

nimesulid

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania leku AulinDol

AulinDol 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.

Substancja czynna: nimesulidum

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.

Jak stosować lek AulinDol?

Ten 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 dawka: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).
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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 stosowania:

Wmasować lek w bolesne i obrzęknięte miejsce. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Nie stosować doustnie. W przypadku przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do
najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Nie stosować na uszkodzoną skórę, na rany, otarcia lub na stany zapalne skóry.

Nie stosować żelu w okolice oczu. W razie kontaktu leku z oczami należy je przemyć czystą wodą.

Nie stosować żadnych kremów czy maści na leczony obszar skóry. Mogą one uniemożliwiać prawidłowe działanie leku.

Nie narażać na działanie promieni słonecznych leczonej powierzchni skóry. Może wystąpić zwiększona skłonność do oparzeń
słonecznych.

Nie stosować pod opatrunki wodoodporne lub nieprzepuszczające powietrza.

Lek AulinDol może brudzić na żółto leczoną skórę, a także ubrania stykające się z leczonym obszarem.

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.

Nie stosować leku AulinDol jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed zastosowaniem
tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość:

100 g

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ANGELINI

Pozwolenie: MZ 23201

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku AulinDol

Przed rozpoczęciem stosowania leku AulinDol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent choruje na astmę,

jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia wątroby, nerek lub serca,
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jeśli u pacjenta występuje krwawienie z żołądka lub owrzodzenie żołądka,

jeśli u pacjenta występują problemy z krzepliwością krwi,

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Możliwe skutki uboczne AulinDol

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).

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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