
Pakendi infoleht.  
Enne ravimi tarvitamist palun lugeda infoleht hoolikalt läbi. Küsimuste tekkimisel pöörduda 
oma arsti või apteekri poole. 
Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul, kui nende haigusnähud tunduvad olevat 
sarnased. 
 
REUMADOR® 
geel 
 
Piroksikaam 
 
Müügiloa hoidja. 
Slovakofarma JSC 
Hlohovec, Slovakkia 
 
Koostis. 1 g geeli sisaldab 5 mg piroksikaami.  
Abiained: etanool, glütserool, makrogool 400, bensüülalkohol, karbomeer 980, trolamiin, 
puhastatud vesi. 
 
Omadused ja toime. Ravim kuulub reuma- ja põletikuvastase toimega ravimite rühma. 
Ravimvorm — geel, on mõeldud paikseks manustamiseks. 
REUMADOR® takistab põletiku arenemist kahjustatud koes ja vaigistab valu. Toimeaine 
tungib nahaalusesse koesse, liigesvedelikku, kõõlustesse ja liigeskapslisse. Preparaati 
kasutatakse traumajärgse liigeskapsli-, liigessidemete-, kõõluste- ja lihaste põletike 
paikseks raviks, reuma paiksete sümptomite korral, trauma- ja operatsioonijärgsete tursete 
ning degeneratiivsete liigeshaiguste puhuste valulike seisundite korral. Preparaat on ette 
nähtud täiskasvanutele ja noorukitele.  
Piroksikaami sisaldava geeli kasutamist lastel ei ole küllaldaselt uuritud. 
 
Näidustused. Valu. Reumaatilised haigused. 
 
Vastunäidustused. Ravim on vastunäidustatud ülitundlikkuse korral piroksikaamile, 
atsetüülsalitsüülhappele ja teistele mitte-steroidsetele põletikuvastastele ravimitele või 
preparaadi abiainetele. 
 
Rasedus ja imetamine. Piroksikaami ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise 
ajal, kuna ei ole kindlaks tehtud tema täielik ohutus 
 
Koostoimed. Pole praeguseks teada. 
 
Annustamine ja manustamine. Kui teisiti ei ole ette nähtud, manustatakse 2…4 g 
(umbes teelusikatäis) geeli kahjustatud kohale 3 kuni 4 korda ööpäevas ja hõõrutakse 
hoolikalt naha sisse. Jätke kahe manustamiskorra vahele vähemalt 4 tunni pikkune 
vaheaeg. Konsulteerige lastearstiga, kui ravimi kasutamine on vajalik üle 6 aasta vanusel 
lapsel. Ärge katke manustamiskohta kinni; ärge kandke elastikrõivaid.  
 
Kõrvaltoimed. Tavaliselt on ravim hästi talutav, võib esineda ülitundlikkust (allergiat) 
ravimi toimeainele. Geeli manustamiskohal on võimalikud sügelemine, nahapunetus või 
turse. Ravimi kõrvaltoimete või mingite teiste ebaharilike reaktsioonide ilmnemise korral 
konsulteerige ravimi edasise kasutamise suhtes oma arstiga. Harva võivad tekkida 



raskemad ülitundlikkusreaktsioonid (allergiline nohu, nõgestõbi, tursed või hingeldus). Kui 
sellised kõrvaltoimed tekivad, katkestage ravi ja pöörduge nõuande saamiseks arsti poole. 
 
Ettevaatust! Konsulteerige oma arstiga REUMADOR®’i kasutamise võimaluste suhtes 
koos teiste ravimitega. Ärge tarvitage ravimit ilma arstliku ettekirjutuseta kauem kui 10 
päeva. Kui haiguse sümptomid ei parane või halvenevad 7 päevaga, konsulteerige oma 
arstiga REUMADOR®’i edasise kasutamise suhtes. Kui laps võtab juhuslikult preparaati 
suu kaudu sisse, helistage koheselt arstile.  
Vältige ravimi manustamist nahavigastustele, põletikulisele ja nakatunud nahale; vältige 
ravimi sattumist silma ja limaskestadele. 
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Hoida suletuna, toatemperatuuril, kaitstuna külmumise ja 
otsese päikesevalguse eest. Ravimit ei tohi tarvitada pärast etiketil toodud kõlblikkusaja 
möödumist.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Pakend.  
0,5 % geel 58 g tuubis. 
 
Infoleht kaasajastatud. 
Juunis 1999.a. 


