
Gelol Aerossol Tubo – H1 GA 

MODELO DE ROTULAGEM 

Gelol  aerossol 

GELOL AEROSSOL 
(Tubo) 

salicilato de metila 0,0333 mL/mL + cânfora 0,0333 g/mL + mentol 0,0083 g/mL + terebintina 0,0833 
mL/mL 
Uso tópico 
Uso Adulto e Pediátrico 
Peso Líq. 44 g / Conteúdo 60 ml 
Composição: cada mL do produto contém: 
salicilato de metila ...................................................................................... 0,0333 mL 
cânfora ............................................................................................................ 0,0333 g 
mentol ............................................................................................................. 0,0083 g 
terebintina ....................................................................................................... 0,0833 mL 
veículo* q.s.p................................................................................................ 1,0000 mL 
* essência de mostarda, essência de alfazema, álcool etílico e propelente. 
 
Informações ao paciente:  
Modo de usar: duas aplicações diárias sobre a região afetada. No momento de usar, evite inalação 
deste produto e proteja os olhos durante a aplicação.  Suspenda o uso em caso de irritação ou 
reação alérgica. Não usar em pele ferida ou em mucosas. “Siga corretamente o modo de usar; não 
desaparecendo os sintomas procure orientação médica”. Não use o medicamento com o prazo de 
validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento. 
 
Indicações: reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e alívio das dores musculares. 
 
Contra-indicações: antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 
fórmula. 
 
Precauções: conteúdo sob pressão. Inflamável. Não pulverizar perto do fogo. O vasilhame, 
mesmo vazio, não deve ser perfurado.  Não use ou guarde em lugar quente, próximo a 
chamas ou exposto ao sol.  Nunca coloque esta embalagem no fogo ou incinerador.  Guarde 
em ambiente fresco ou ventilado. “NÃO CONTÉM CFC. INOFENSIVO PARA A CAMADA DE 
OZÔNIO.” Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade. 
"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS." 

SAC: 080077-17017 
 

Reg. MS – 1.17287.0043.003-2 
Farm. Resp.: Dr. Carlos Takashi Maki – CRF – SP nº 5606 
Produzido por Hypermarcas S.A. 
Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 - Barueri – S.P. 
CNPJ nº 02.932.074/0013-25 
Indústria Brasileira 
Marca Registrada 
Envasado por: Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda. 
Av. Alberto Jackson Byington, 2870 – Osasco – SP  
Fab.: / Val.: /  Lote: 
* Espaço para o código de barras  7 8960949 0161 2 


	Gelol  aerossol
	Uso tópico
	Uso Adulto e Pediátrico
	Farm. Resp.: Dr. Carlos Takashi Maki – CRF – SP nº 5606


