
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Altacet, 10 mg/g żel, 75 g
 

Cena: 11,98 zł

Opis słownikowy

Marka Altacet

Postać żel

Producent Sandoz

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Octowinian glinu

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Altacet, 10 mg/g żel, 75 g

Altacet to lek w postaci żelu na skórę, który działa ściągająco i przeciwobrzękowo, dlatego stosuje się go przy stłuczeniach oraz
obrzękach stawowych, pourazowych a także po oparzeniach pierwszego stopnia. Żel dodatkowo zawiera mentol, który wywołuje
uczucie chłodzenia.

Skład Altacet, 10 mg/g żel, 75 g

Substancją czynną leku jest glinu octanowinian (Aluminii acetotartras).

1 g żelu zawiera 10 mg octowinianu glinu.

Substancje pomocnicze: etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Działanie Altacet, 10 mg/g żel, 75 g

Żel Altacet zawiera octanowinian glinu i po zastosowaniu na skórę działa ściągająco oraz przeciwobrzękowo, łagodząc ból. Dodatek
mentolu wywołuje efekt chłodzący.
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Wskazania Altacet, 10 mg/g żel, 75 g

Altacet stosuje się miejscowo na skórę:

w stłuczeniach;
w obrzękach stawowych i pourazowych;
w obrzękach spowodowanych oparzeniami 1 stopnia.

Dawkowanie Altacet, 10 mg/g żel, 75 g

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

Lek podaje się miejscowo, na skórę.

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

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat: 3 lub 4 razy na dobę należy aplikować żel na czystą, suchą skórę w bolących miejscach. Altacet
najlepiej aplikować w kilkugodzinnych odstępach, najlepiej w postaci okładów.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Przeciwwskazania Altacet, 10 mg/g żel, 75 g

Kiedy nie stosować leku Altacet:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
doustnie;
w przypadku rozległych ran;
na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem;
na zakażoną skórę;
długotrwale;
u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Informacje dodatkowe Altacet, 10 mg/g żel, 75 g

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go
usunąć obficie spłukując wodą.
Zawarta w leku substancja pomocnicza – parahydroksybenzoesan metylu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).
Nie stosować tego leku jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.
Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać, nie przechowywać w lodówce.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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