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Altacet 10 mg/g, żel, 75 g
 

cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg/g

Opakowanie 75 g

Postać żel

Producent glaxosmithkline

Rejestracja lek

Substancja
czynna

aluminii acetatartas

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Działanie

Lek posiada działanie ściągające i przeciwobrzękowe, łagodzące dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza (mentol) działa
miejscowo chłodząco.

Substancja czynna: aluminium acetotartaricum

Skład

1 g żelu zawiera10 mg glinu octanowinianu (Aluminii acetotartras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: metylu
parahydroksybenzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zawartość
Altacet jest bezbarwnym żelem do stosowania miejscowego na skórę, o zapachu mentolu. Tuba w tekturowym pudełku 75 g

Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

  doustnie;
  w nadwrażliwości na octanowinian glinu lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego; - w przypadku
rozległych ran;
  na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem;
  na zakażoną skórę;
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   długotrwale;
  u dzieci w wieku do 3 lat.

Ostrzeżenia

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego. Nie należy stosować
produktu leczniczego na błony śluzowe oraz do oczu.

W razie dostania się produktu leczniczego do oczu lub na błony śluzowe, należy usunąć produkt spłukując go obficie wodą.

Przedawkowanie

Brak danych.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne, które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego. Zawarty w
produkcie parahydroksybenzoesan metylu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Podczas stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, może wystąpić
maceracja skóry, a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarninowe. Podczas długotrwałego stosowania produktu
leczniczego w ciężkiej niewydolności nerek, nie można wykluczyć ryzyka hiperaluminemii i hipofosfatemii.

Interakcje z innymi lekami

Nie są znane.

Prowadzenie pojazdów

Brak danych o wpływie stosowanego miejscowo octanowinianu glinu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na płodność, ciążę i laktację.

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LEK

Pozwolenie: MZ 4805
Dawkowanie

Dawkowanie Altacet jest przeznaczony do stosowania miejscowo na skórę.

Produkt leczniczy stosuje się na skórę w bolących miejscach od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci
okładów.

Nie należy stosować produktu w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.

Dzieci i młodzież

Ostrożnie stosować u dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Czas trwania leczenia
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 Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia, wielkości obszaru zmienionego chorobowo oraz skuteczności leczenia. Nie należy
stosować produktu dłużej niż przez 3-5 dni.
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