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Altaziaja, żel 10 mg/g, 75 g stłuczenia siniaki
 

cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 75 g

Postać żel

Producent Ziaja

Rejestracja lek

Substancja
czynna

aluminii acetatartas

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Substancja czynna: aluminium acetotartaricum

Skład

Substancją czynną leku jest glinu octanowinian. 1 gram żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.

Pozostałe składniki to: mentol, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, karbomer,
trietanoloamina, 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.

Lek Altaziaja przeznaczony jest do stosowania miejscowego.Zalecana dawkaO ile lekarz nie zaleci inaczej, na bolące miejsca nanieść
niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Altaziaja

Brak danych. Nie odnotowano przypadku przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Altaziaja

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania
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Kiedy nie stosować leku Altaziaja:

jeśli pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

na otwarte, rozległe rany,

na zakażoną skórę,

na zmienioną chorobowo skórę,

u dzieci w wieku do 3 lat.

Zawartość:

75 g

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ZIAJA

Pozwolenie: MZ 11578

Ważne przed zastosowaniemzwiń

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania Altaziaja należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, lek
należy usunąć, obficie spłukując go wodą.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Lek Altaziaja a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.Nie są znane interakcje leku Altaziaja z innymi lekami.

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 dotyczących stosowania octanowinianu glinu u kobiet w okresie
ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Altaziaja nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Altaziaja zawiera etylu parahydroksybenzoesan (E 214) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
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 Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie leku może spowodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych
mogą wystąpić odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. Podczas stosowania leku przez pacjentów z ciężką niewydolnością
nerek, istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszone stężenie
fosforanów we krwi).Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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