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Alantan plus krem 35 g
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Kremy

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Allantoinum, Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Alantan Plus Krem w postaci kremu jest produktem, który można stosować u pacjentów dorosłych, młodzieży, dzieci, a nawet u
niemowląt. Krem w swoim składzie zawiera połączenie alantoiny z D-pantenolem, dzięki czemu działa osłaniająco, uelastyczniająco oraz
złuszczająco zarazem.

Na co jest Alantan Plus Krem? Wskazaniem do stosowania leku jest nadmierne rogowacenie skóry. Krem może być stosowany również
w celu pielęgnacji skóry, która jest skłonna do wysuszania i podrażnień, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku konieczności
leczenia niewielkich podrażnień skóry czy też otarć. Z kremu Alantan Plus Krem można korzystać przy pielęgnacji kobiecych sutków,
które podrażnione są w związku z karmieniem dziecka piersią, poza tym wykorzystywany bywa również do pielęgnacji okolic
pieluszkowych niemowląt, co ma na celu zapobieganie pojawianiu się odparzeń. Sprawdzi się w przypadku oparzeń słonecznych, a także
tych powstałych po fototerapii i radioterapii, poza tym można go wykorzystać przy nadmiernym rogowaceniu stóp i dłoni. Znajduje
również zastosowanie w przypadku AZS, a także przy owrzodzeniach podudzi, wyprysku alergicznym oraz zapaleniu śluzówki nosa.

Zawarta w formule kremu Alantan Plus Krem alantoina ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące, poza tym działa na skórę
ściągająco, a oprócz tego wykazuje działanie keratolityczne i przyczynia się do pobudzania ziarninowania naskórka. Zawarty w formule
kremu D-pantenol natomiast w głębokich partiach skóry przekształcany jest do kwasu pantotenowego, dzięki czemu przyczynia się do
regulacji gospodarki wodnej, jednocześnie skutkując wzrostem elastyczności skóry oraz jej jędrności.

W opakowaniu znajduje się 35 g kremu Alantan Plus Krem. W skład 100 g leku wchodzą 2 g alantoiny oraz 5 g D-pantenolu, a oprócz
tego składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie ze
wskazaniami w niej zawartymi, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jak korzystać z leku Alantan Plus Krem? Zaleca się aplikację kremu na
zmienione chorobowo obszary skóry w częstotliwości kilku razy dziennie. Jeśli krem stosowany będzie u niemowląt, należy aplikować
go po każdej zmianie pieluchy. Każdorazowo przed aplikacją kremu na skórę, zaleca się jej dokładne oczyszczenie oraz osuszenie.

Stosowanie leku Alantan Plus Krem może wiązać się z tym, że wystąpią działania niepożądane, ale nie u każdego pacjenta. Koniecznie
należy zrezygnować ze stosowania kosmetyku, jeśli u pacjenta pojawią się objawy mogące sugerować nadwrażliwość na składniki leku.
Do takich objawów można zaliczyć zaczerwienienie skóry oraz jej swędzenie. Inne skutki uboczne Alantan Plus Krem to natomiast

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/alantan-plus-krem-35-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

miejscowe podrażnienia skóry.

Przeciwwskazania leku Alantan Plus Krem obejmują nadwrażliwość na alantoinę, D-pantenol lub jakkolwiek ze składników
pomocniczych kremu. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany do oczu, poza tym przeciwwskazaniem są ostre stany zapalne
skóry, w tym również te, którym towarzyszy wysięk.

Skład
Substancja czynna: alantoina (Allantoinum) oraz deksopantenol (Dexpanthenolum).
100 g preparatu zawiera: alantoina 2,0 g, D-pantenol 5,0 g (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym).

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

Wskazania i działanie
Działanie Alantan Plus wynika z obecności dwóch składników: alantoiny i D-pantenolu. Alantoina wywiera działanie przeciwzapalne,
ściągające, łagodzące, keratolityczne oraz pobudzające ziarninowanie naskórka. D-pantenol wnika głęboko w skórę, gdzie dochodzi do
jego przekształcenia w kwas pantotenowy. W ten sposób jest w stanie regulować gospodarkę wodną skóry, nadając jej jędrność i
elastyczność.

Krem Alantan Plus wskazany jest do stosowania w następujących przypadkach:

leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia;
leczenie oparzeń słonecznych oraz po radioterapii i fototerapii;
pielęgnacja sutków w trakcie karmienia piersią;
zapobieganie odparzeniom u niemowląt;
pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej;
nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp;
wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Alantan Plus jest skuteczny w terapii skojarzonej z kortykosterydami w wielu dermatozach zapalnych.

Dawkowanie
Miejsca chorobowo zmienione należy smarować kilka razy dziennie. W przypadku pielęgnacji niemowląt stosować po każdej zmianie
pieluchy.

Lek Alantan Plus należy zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, bądź zgodnie z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć skórę.

Przeciwwskazania
Krem Alantan Plus nie należy stosować w przypadku:

nadwrażliwości na składniki preparatu: alantoinę, deksopantenol lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
aplikowania leku do oczu;
występowania ostrych stanów zapalnych skóry, w tym także z wysiękiem.

Przechowywanie
Krem Alantan Plus należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Krem powinna być przechowywana w
temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie zaleca się trzymania leku w lodówce. Lek należy wykorzystać w ciągu 6
miesięcy od pierwszego użycia, nie przekraczając terminu ważności zawartego na opakowaniu.

Działania niepożądane
Stosowanie kremu Alantan Plus należy natychmiast przerwać, jeżeli wystąpią objawy świadczące o nadwrażliwości na lek, np.
swędzenie lub zaczerwienienie skóry. Działania niepożądane, które mogą pojawić się na skutek stosowania kremu Alantan Plus, to:

reakcje nadwrażliwości na składnik leku;
miejscowe podrażnienie skóry spowodowane zawartością lanoliny, glikolu propylenowego oraz alkoholu cetostearylowego.

Z uwagi na występowanie parahydroksybenzoesan etylu, metylu oraz propylu u pacjenta mogą pojawić się reakcje alergiczne, także te
typu późnego.
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Należy pamiętać, że działania pożądane nie występują u każdego. Nie zostały stwierdzone działania niepożądane przy zachowaniu
wskazań do stosowania kremu Alantan Plus.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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