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Altaziaja 0,01g/g, żel, 75g (tuba)
 

Cena: 8,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 g (tuba)

Postać żel

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

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancja czynna – octanowinian glinu (1g żelu zawiera 10mg substancji czynnej) oraz substancje pomocnicze: mentol, etylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, karbomer, trietanolamina, woda oczyszczona.

Działanie:
Octanowinian glinu jest substancją czynną o działaniu ściągającym oraz przeciwobrzękowym, właściwości te sprzyjają łagodzeniu
objawów stłuczeń i obrzęków pourazowych. Dodatkowo produkt leczniczy Altaziaja zawiera mentol, który wykazuje działanie chłodzące,
a tym samym zmniejsza ból w obrębie ogniska zapalnego.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Altaziaja 10 mg/g żel wskazany do miejscowego stosowania w przypadku stłuczeń, obrzęków pourazowych oraz
stawowych, a także przy oparzeniach pierwszego stopnia.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. W przypadku kobiet w ciąży oraz matek
karmiących konieczna jest konsultacja lekarska. Unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi (gdy dojdzie do takiego kontaktu,
należy obficie przemywać wodą). Zawartość etylu parahydroksybenzoesanu oraz propylu parahydroksybenzoesanu w leku może być
przyczyną reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu późnego).

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik żelu. Nie stosować na rozległych, otwartych ranach, na skórze
zakażonej lub zmienionej chorobowo. Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania żelu Altaziaja mogą wystąpić niepożądane działania w postaci miejscowych reakcji skórnych. Intensywne aplikacje
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mogą spowodować macerację skóry. W przypadku osób nadwrażliwych mogą pojawić się odczyny: ziarninowe, rumieniowe, grudkowe.
U osób z ciężką niewydolnością nerek istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii oraz hipofosfatemii.

Dawkowanie:
Stosować miejscowo, zaleca się stosować zgodnie ze wskazówkami na ulotce bądź wskazówkami lekarza. Aplikować na bolące miejsca
niewielką ilość żelu, zaleca się stosować w postaci okładów. Częstotliwość aplikacji: 3-4 razy na dobę. W przypadku braku poprawy
należy zwrócić się o pomoc do lekarza.
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