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Altaziaja żel 0,01 g/g 75 g (tuba)
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 75 g (tuba)

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Substancja
czynna

Aluminii acetotartras

Opis produktu
 

O produkcie
Altaziaja, 1% (10 mg/g), żel, 75 g, tuba

Opis
Altaziaja to produkt leczniczy o działaniu przeciwobrzękowym i ściągającym do stosowania w obrzękach (pourazowych, stawowych,
po oparzeniach Io stopnia) i stłuczeniach.

Skład
Substancją czynną jest: glinu octanowinian (Aluminii acetotartras). 1 gram żelu zawiera 10 mh glinu octowinianu.

Substancje pomocnicze: mentol, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, karbomer,
trietanoloamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania zewnętrznego, miejscowego.
Dzieci od 3 roku życia i dorośli: 3-4 razy na dobę należy nanosić niewielką ilość żelu, najlepiej w postaci okładów.

Działanie
Altaziaja wykazuje działanie przeciwobrzękowe i ściągające, łagodzi ból i chłodzi w miejscu aplikacji ze względu na zawartość mentolu.

Wskazania
Produkt leczniczy Altaziaja stosuje się w obrzękach i stłuczeniach wynikających z urazu, obrzękach stawowych i obrzękach
towarzyczących oparzeniu I stopnia.

Przeciwwskazania
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 Kiedy nie stosować leku Altaziaja:
1
1
1
1) w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
2) na otwarte, rozległe rany,
3) na zakażoną skórę,
4) na zmienioną chorobowo skórę,
5) u dzieci do lat 3.

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

Częstość nieznana: miejscowe reakcje skórne, maceracja skóry, odczyny rumieniowe, grudkowe, ziarninowe (u osób nadwrażliwych),
hiperaluminemia, hipofosfatemia (dotyczy pacjentów z ciężką niewydolnością nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowania leku Altaziaja należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Lek zawiera E 214 - parahydroksybenzoesan etylu - reakcja alergiczna, także typu późnego.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

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
ZIAJA
Jesienna 9
Gdańsk

 

Galeria
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