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АЛОРОМ

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 г лініменту містить: соку листа алое деревовидного свіжого (Aloe arborescens Mill.) – 478 мг, 
екстракту рідкого (1:1) ромашки квіток (Matricariae flos) – 200 мг, екстракту рідкого (1:1) нагідок (календули) квіток 
(Calendulae flos) – 100 мг, левоментолу – 1 мг, евкаліптової олії – 1 мг; допоміжні речовини: олiя рицинова, емуль-
гатор № 1; допоміжні речовини, що входять до складу соку листа алое деревовидного свіжого: етанол (96 %), 
хлорбутанол, гемігідрат; до складу екстракту рідкого (1:1) ромашки квіток та екстракту рідкого (1:1) нагідок 
(календули) квіток: етанол (96 %), вода очищена.
допоміжні речовини, що входять до складу емульгатору № 1: спирт цетиловий, спирт стеариловий.
Лікарська форма. Лінімент. Однорідна густа маса від світло-коричневого до коричневого з зеленуватим відтін-
ком кольору зі специфічним запахом. 
Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм».
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при болю у суглобах та м’язах.
Код АТС М02А Х10. 
Алором – комбінований препарат, виявляє протизапальний та знеболювальний ефект, покращує трофiчнi про-
цеси, пов’язанi з комплексним впливом фізіологічно активних речовин рослин, що входять до його складу (фла-
воноїди, дубильнi речовини, антрахіноїни тощо). Препарат сприяє репарацiї тканин, розсмоктуванню гематом.
Показання для застосування. У складі комплексної терапії при лiкуваннi посттравматичних артритiв, плекситiв, 
радикулiтiв, поліартритів, міозитів, тендовагінiтiв, зовнішніх гематом, при мiалгiях; для профiлактики пролежнiв. 
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, до рослин родини складноцвітних. Вагіт-
ність. Дитячий вік до 6 років. 
Належні заходи безпеки при застосуванні. Лінімент не можна наносити на відкриті рани та ушкоджену шкiру. 
Для посилення терапевтичного ефекту рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць. 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування груддю пре-
парат не застосовують. 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими ме-
ханізмами. Невідома.
Діти. Застосування препарату дітям віком до 6 років протипоказано.
Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо дорослим і дітям віком старше 6 років. Лiнiмент на-
носять тонким шаром на шкiру 2-3 рази на добу, злегка масажуючи уражені місця. Площа нанесення залежить 
вiд розміру та локалiзацiї оcередку ураження. Курс лiкування становить від 5 до 15 днiв. У разі необхідності курс 
лікування повторюють через 1-2 тижнi після консультації з лікарем. 
Передозування. При передозуванні можливе посилення побічної дії. Терапія – симптоматична. 
Побічні ефекти. В окремих випадках можливі алергічні реакції у вигляді подразнення шкіри, висипань, свербе-
жу, контактного дерматиту.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлена.
Термін придатності. 2 роки.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Не допускається за-
морожування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після розкриття туби лінімент зберігати протягом курсу 
лікування. 
Упаковка. По 30 г у тубах.
Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

25.03.2015. Розмір інструкції 138х201 мм. Гарнітура Arial. Мін. кегль шрифту 8 пт. Міжрядкова відстань. 3,4 мм. Pantone 369 Black


