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Alantan maść 0,02 g/g 30 g
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/g

Opakowanie 30 g

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Substancja
czynna

Allantoinum

Opis produktu
 

O produkcie
Alantan maść 2% 30g

Opis
Altantan to produkt leczniczy o działaniu nawilżającym do stosowania w nadmiernym rogowaceniu skóry, wspomagająco w leczeniu
ran.

Skład
Substancją czynną jest alantoina (Allantoinum). 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny.
Substancje pomocnicze: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Maść Alantan jest przeznaczona do stosowania miejscowego na skórę. Alantan należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo
miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Niewielką ilość maści można nałożyć na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunek należy zmieniać raz do dwóch razy
na dobę.

Działanie
Zawarta w Alantanie alantoina wpływa na skórę poprzez: działanie keratolityczne (złuszczające), stymulację wzrostu nowej tkanki,
działanie osłaniające na skórę, poprawę nawilżenia skóry.

Stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny
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 Wskazania
Maść Alantan stosuje się w przypadku:

leczenia trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),
leczenia przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry,
wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry),
leczenia płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować maści Alantan?

1)jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
2) do oczu,
3) na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ze względu na zawartość lanoliny, glikolu propylowego, etylu parahydroksybenzoesanu, produkt może powodować miejscowe
podrażnienie skóry.
Lek Alantan można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego
na opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
UNIA
Chłodna 56/60
Warszawa
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