Pakendi infoleht
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Enne ravimi tarvitamist palun lugege infoleht hoolikalt läbi.
•
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
•
Lisaküsimustega pöörduge oma arsti või apteekri poole.
•
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui
haigussümptomid on sarnased.
®

MUNDISAL geel
Millistest komponentidest koosneb MUNDISAL geel?
1 g geeli sisaldab 87,1 mg koliinsalitsülaati ja 0,1 mg tsetalkooniumkloriidi alkoholi sisaldavas geelialuses.
Abiained: hüdroksüpropüülmetüültselluloos, glütserool, etanool, aniisiõli, mentool, naatriumtsüklamaat, puhastatud vesi.
Kuidas MUNDISAL geel toimib?
MUNDISAL geeli lokaalsel manustamisel imendub koliinsalitsülaat kiiresti läbi suu limaskesta ning vähendab lühikese
ajavahemiku jooksul valu ja alandab põletikku.
Valuvaigistav toime saabub 2-3 minuti möödudes ning kestab 2-3 tundi. MUNDISAL geel ei sisalda suhkrut ja on limaskesta
poolt hästi talutav.
Millistel juhtudel MUNDISAL geeli kasutatakse?
Suu-, nina- ja kurgu vigastustest ning tursetest põhjustatud valude ja põletikuliste protsesside korral.
Kasutamisjuhend
MUNDISAL geel viia puhta sõrmega valu või vigastuse piirkonda ning hõõruda masseerivate liigutustega sisse.
Annustamine
Kui arst ei ole määranud teisiti, tuleb ligikaudu 1 cm geeli kanda 3...4 korda päevas enne sööki ja enne magamaminekut
valutavale kohale.
Millal ei tohi MUNDISAL geeli kasutada?
MUNDISAL geeli ei tohi kasutada ülitundlikkuse esinemisel salitsülaatide suhtes.
Kas MUNDISAL geeli tohib kasutada raseduse või imetamise ajal?
Raseduse ja imetamise ajal tuleb MUNDISAL geeli (nagu ka iga teist ravimit) kasutada ettevaatlikult ja ainult arsti ettekirjutusel.
Milliseid kõrvaltoimeid võib MUNDISAL geeli kasutamine põhjustada?
MUNDISAL geeli kasutamisel limaskesta ägedate vigastuste korral võib lühiajaliselt tunda kerget kõrvetust.
Koostoimed teiste ravimitega ja harjumuse tekkimine
Selliseid juhte ei ole teada.
Mida veel peab teadma?
Kui pärast ravi haigusnähud ei kao, pöörduge oma arsti või hambaarsti poole.
Kõrvaltoimete esimeste nähtude tekkimisel või juhul, kui Te avastate, et olete rase, teavitage sellest oma arsti.
Hoiatused
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada!
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
Pakend
Tuub sisaldab 8 g geeli.
Tootja
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Saksamaa
Tootja esindaja Eestis
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