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kenőcs 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi 
felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer 
körültekintő, szakszerű alkalmazása. 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót. mert a benne szereplő információkra a későbbiekben 

is szüksége lehet. 
• További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen 

súlyosbodnának. 

A készítmény hatóanyaga, segédanyagai 
Összetétele: 
Hatóanyag: 
Alumínium-acetát-tartarát-borát oldat 15 mg 1 g kenőcsben . 

Segédanyagok: 
Levendulaolaj. koleszterin, szilárd paraffin, glicerin 85%-os, gyapjúviasz, folyékony 
paraffin, tisztított víz, sárga vazelin. 

Külleme: Világossárga színű, homogén, ecetsavillatú kenőcs. 

Kiszerelés: Minden doboz 1 db 45 g-os tubust tartalmaz. 

Milyen bőrelváltozások esetén alkalmazható az Alsol kenőcs? 
Az Alsol kenőcs hatóanyaga gyulladáscsökkentő, összehúzó hatású szer. Alkalmas 
felszínes, vérzéssel nem járó sebzések és bőrsérülések, felszínes bőrgyulladások, 
bőrirritáció , rovarcsípés, napégés kezelésére. Emellett kezdődő, felszínes felfekvések 
kezelésére és pelenka okozta bőrgyulladás megelőzésére és kezelésére is alkalmazható. 

Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt 
Mikor nem szabad Alsol kenőcsöt alkalmazni? 
• A hatóanyag, illetve a kenőcs egyéb összetevői iránti túlérzékenység esetén. 
• Vérző sebek, nagy felületű, nedvedző bőrelváltozások (pl. ekcéma) kezelésére nem 

alkalmazható. 

Mire figyeljen fokozottan a kezelés során? 
• A kenőcsöt szembe, szem környékére, szájba, nyálkahártyára nem szabad alkalmazni. 

A kezelendő terület bekenése után mindig mosso n kezet, és ha használata közben 
mégis az említett területekre jutott a kenőcs , vízzel távolítsa el. 

Alkalmazhat ja-e az Alsol kenőcsöt egyéb gyógyszerekkel együtt? 
Ha betartja a kenőcs alkalmazására vonatkozó előírásokat. más gyógyszerekkel való 
gyógyszerkölcsönhatásra gyakorlatilag nem kell számítani. 
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Terhesség, szoptatás: 
Terhesség és szoptatás jdején alkalmazott Alsol kenÍJJ.:s!8 vonalkozó vjzsgáJali aEJawk 
nem állnak rendelkezésre. Mivel az egész tubus alumíniumtartalmával közel azonos 
mennyiségű alumíniumot tartalmazó készítmények szedhetők terhesség és szoptatás 
alatt, feltételezhetően az Alsol kenőcs is biztonságosan alkalmazható terhesség és 
szoptatas idején. 
Terhesség és szoptatás idején minden gyógyszer használata előtt kérje ki orvosa 
tanácsát! 

A készítmény hatása a gépjárművezetésre és baleseti veszéllyel járó 
munka végzésére 
Várhatóan nem befolyásolja a gépjármúvezetéshez és baleseti veszéllyel járó munka 
végzéséhez szükséges képességeket. 

A készítmény alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 
Az Alsol ke n őcs külsől eg es alkalmazásra szolgál. 
Naponta 2 -3 alkalommal kell a kezelendő bőrfelületre kenni . 

Lehetséges mellékhatások 
__ Mint minden gyógyszernek, az Alsol kenőcsnek is lehetnek 
_ mellékhatásai. = A készítmény az alkalmazás helyén átmeneti kivörösödés!. viszketés!. hámlást okozhat. 
~ Ha ilyen tüneteket észlel. hagyja abba a kenőcs használatát és forduljon orvos hoz. 
- Nagyon ritkán túlérzékenységi (allergiás) reakció is előfordulhat. Csalánkiütés 
~ jelentkezése esetén a gyógyszer alkalmazását feltétlenül hagyja abba és a további 
_ teendőket beszélje meg orvosával. Ha a kiütések intenzíven, testszerte jelentkeznek, az = esetleges súlyos tünetek megelőzése érdekében forduljon azonnalorvoshoz! 

Az Alsol kenőcs előírás szerinti használata mellett egyéb mellékhatással nem kell 
számolni. 
Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, értesítse orvosát vagy 
gyógyszerészét. 

Tárolás 
• Legfeljebb 30 oC-on tartandó. 
• A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. 
Lejárati idő: 
A készítmény gyártási száma, gyártási és lejárati ideje a dobozon található. 
A kenőcsöt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni . 

Forgalombahozatali engedély jogosult ja és a készítmény gyártója: 
~ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 

CEGIS H-l l 06 BUDAPEST, 
~ Keresztúri út 30-38. 
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