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Altacet 1g, 6 tabletek
 

cena: 10,42 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie gojące, kojące, łagodzące,
przeciwobrzękowe, ściągające

Opakowanie 6 sztuk

Postać tabletki

Producent SANDOZ GMBH

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

1 tabletka: octanowinian glinu 1,0 g

Wskazania obrzęk, oparzenie, stłuczenie, zwichnięcie

Opis produktu
 

Opis
Altacet to produkt leczniczy do stosowania w przypadku obrzęku tkanek i stanu zapalnego.

Skład
Substancją czynną jest: octanowinian glinu (Aluminii acetas tartras).
Jedna tabletka zawiera 1 g octanowinianu glinu.
Substancje pomocnicze: kwas borowy, krospowidon, sodu stearylofumaran.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Dzieci od 3 do 6 lat: stosować 1 okład w ciągu doby.
Dorośli: okłady, kompresy i opatrunki należy stosować w odstępach kilkugodzinnych tak, aby nie dopuścić do ich wyschnięcia.
Lek przeznaczony jest wyłącznie do sporządzania roztwory do stosowania na skórę.
Jedną tabletkę należy rozpuścić w 50 ml (około 1/4 szklanki) ciepłej, przegotowanej wody. Sporządzony roztwór stosować do okładów,
kompresów i opatrunków.
Przed każdym użyciem należy przygotować świeży roztwór. Niezużyty roztwór należy wylać.

Działanie
Altacet wykazuje działanie miejscowo ściągające. Łagodzi ból w obrębie pourazowego ogniska stanu zapalnego oraz objawy odczyn
zapalny. Zmniejsza obrzęk tkanek.

Wskazania
obrzęki tkanek,
stłuczenia tkanek i stawów.
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Przeciwwskazania

Nie stosować leku Altacet:
jeśii pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
na rozległe lub sączące się rany; na zmienioną chorobowo skórę;
długotrwale.
Nie stosować doustnie!

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana:
miejscowe reakcje skórne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowania leku na duże powierzchnie skóry lub długotrwałego stosowania, mogą wystąpić objawy maceracji skóry.
W przypadku wystąpienia objawów uczulenia lub zmian na skórze należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.
Należy unikać kontaktu roztworu z oczami i błonami śluzowymi.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu leczniczego do okładów na piersi, gdyż grozi to szkodliwym działaniem na
organizm niemowlęcia.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Producent
SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa
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