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Alantan Plus, krem, 35 g
 

Cena: 6,80 zł

Opis słownikowy

Marka Alantan

Postać krem

Producent Unia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Alantoina, Panthenol

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Alantan Plus, krem, 35 g

Alantan Plus to produkt leczniczy o działaniu złuszczającym, osłaniającym, zwiększającym elastyczność skóry do stosowania w
nadmiernym rogowaceniu skóry, pielęgnacji skóry podrażnionej i wysuszonej, leczenia otarć oraz podrażnień.

Skład Alantan Plus, krem, 35 g

Substancjami czynnymi są: alantoina (Allantoinum), deksopantenol (Dexpanthenolum).

1 g kremu zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym).

Substancje pomocnicze: lanolina, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, polawax NF.

Działanie Alantan Plus, krem, 35 g

Alantan Plus zawiera 2 substancje czynne, które odpowiedzialne są za działanie złuszczające, osłaniające skórę, nawilżające. Alantan
wspomaga również leczenie ran poprzez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie pomaga zapobiegać
nadmiernemu rogowaceniu się skóry. Deksopantenol posiada zdolność wiązania wody, co wpływa korzystnie na elastyczność skóry.
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Wskazania Alantan Plus, krem, 35 g

pielęgnacja skóry wysuszonej i podrażnionej,
leczenie uszkodzeń skóry typu rana, otarcia, niewielkie pęknięcia skóry, niewielkie skaleczenia,
oparzenia słoneczne, oparzenia po radioterapii i fototerapii,
profilaktyka odparzeń u niemowląt,
nadmierne rogowacenie skóry stóp i dłoni,
leczenie wspomagające w AZS, wyprysku alergicznych, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniach podudzi.

Dawkowanie Alantan Plus, krem, 35 g

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

Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Przed nałożeniem kremu, skórę należy oczyścić i osuszyć.
Miejsce zmienione chorobowo należy smarować raz lub kilka razy na dobę.

W przypadku niemowlęcym odparzeń aplikować Alantan Plus po każdej zmianie pieluchy.

Przeciwwskazania Alantan Plus, krem, 35 g

Kiedy nie stosować leku Alantan Plus:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - alantoinę, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
do oczu,
jeśli występują ostre stany zapalne skóry, także z wysiękiem.

Informacje dodatkowe Alantan Plus, krem, 35 g

Stosowanie leku należy przerwać jeśli wystąpią objawy świadczące o nadwrażliwości jak np. swędzenie, zaczerwienienie.
Lek zawiera lanolinę i alkohol cetostearylowy - mogą powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry),
Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
Leka zawiera parahydroksybenzoesan etylu, metylu, propylu - mogą powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
Nie przechowywać w lodówce.
Lek Alantan Plus można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności
umieszczonego na opakowaniu.
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