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Altacet żel 75 g
 

cena: 14,22 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie chłodzące, gojące, łagodzące,
przeciwobrzękowe, ściągające, znieczulające

Opakowanie 75 g

Postać żel

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

1 gram: octanowinianu glinu 10 mg

Wskazania obrzęk, oparzenie, stłuczenie, zwichnięcie

Opis produktu
 

Opis
Altacet Żel Lek w postaci żelu na stłuczenia i obrzęki.

Skład
Substancją czynną leku jest glinu octanowinian 10 mg/g.
Pozostałe składniki to: etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Altacet należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach od
3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów.
Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.
Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.
Ostrożnie stosować u dzieci.

Działanie
Altacet jest bezbarwnym żelem o zapachu mentolu, zawierającym substancję czynną octanowinian glinu. Lek po zastosowaniu na skórę
wykazuje działanie ściągające i przeciwobrzękowe, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza mentol działa
miejscowo chłodząco.

Wskazania
Altacet stosuje się miejscowo na skórę:
w stłuczeniach;
w obrzękach stawowych i pourazowych;
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w obrzękach spowodowanych oparzeniami 1 stopnia.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Altacet:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
doustnie;
w przypadku rozległych ran;
na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem;
na zakażoną skórę;
długotrwale;
u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Działania niepożądane
Zawarta w leku substancja pomocnicza - parahydroksybenzoesan metylu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).
Jak każdy lek, Altacet może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie), które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.
W razie stosowania leku na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, Altacet może powodować macerację
skóry, a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarninowe. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia objawów
hiperaluminemii i hipofosfatemii w przypadku długotrwałego stosowania w ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Nie stosować tego leku jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Producent
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA
Jankovcova 1569/2c
Praga, Republika Czeska
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