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Alantan, maść, 30g
 

Cena: 8,73 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Alantan, maść, 30g

Maść stosuje się w leczeniu trudno gojących się ran, oparzeń oraz w przewlekłych stanach zapalnych skóry przebiegających z
nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem.

Działanie:
Zawarta w maści alantoina działa przeciwzapalnie i ściągająco. Przyspiesza ziarninowanie i pobudza tworzenie naskórka. Powoduje
szybkie oczyszczanie ran i ułatwia oddzielanie się tkanek martwych. W postaci maści alantoina może być stosowana nie tylko na skórę,
ale i na błony śluzowe. W stanach zapalnych błon śluzowych zapewnia ich prawidłowe nawilżenie, a także oddzielanie zalegających
strupów. Dzięki skojarzonemu działaniu alantoiny i składników podłoża lek poza łagodzeniem stanów zapalnych skóry usuwa objawy
nadmiernego rogowacenia i złuszczania.

Wskazania: 
Maść stosuje się w leczeniu trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych) oraz w przewlekłych stanach zapalnych skóry
przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry).
Wskazaniem do stosowania maści są płytkie owrzodzenia, ubytki skóry i błon śluzowych.

Skład:
Substancje czynne: Alantoina 2,0 g; Substancje pomocnicze: Wazelina biała, lanolina bezwodna, olej parafinowy,hydroksybenzoesan
etylu (Aseptina A), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek składnik podłoża.

Dawkowanie:
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W przypadku stanów zapalnych skóry i podrażnień delikatnie nanosić na skórę, 2-3 razy dziennie. Jeśli lekarz zaleci, niewielką ilość
maści nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunki zmieniać 1-2 razy dziennie.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych, przy przestrzeganiu wskazań do stosowania leku.

Interakcje:
Nie stwierdzono występowania interakcji alantoiny z podłożem i innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

Informacje dodatkowe:
Unikać stosowania maści na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących. W przypadku
nadwrażliwości, lek należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza. W razie przypadkowego połknięcia kremu należy natychmiast zasięgnąć
porady lekarza i zastosować leczenie objawowe. Produktu nie można stosować do oczu.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:
Brak doniesień na temat negatywnych skutków stosowania leku podczas ciąży i w okresie 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.
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