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Alantan plus maść 30 g
 

Cena: 8,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Allantoinum, Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Alantan Plus w postaci maści jest preparatem przeznaczonym do miejscowej aplikacji na skórę. W jego składzie znajduje się
połączenie dwóch składników aktywnych czyli alantoiny i deksopantenolu. Maść Alantan Plus może być stosowana u pacjentów
dorosłych oraz u dzieci. Na co jest Alantan Plus maść? Wskazaniem do stosowania maści Alantan Plus jest leczenie niewielkich ran,
skaleczeń i otarć skóry. Produkt leczniczy może być również pomocny w przypadku leczenia zapalenia skóry bądź zapalenia śluzówki
nosa. Znajduje zastosowanie w przypadku wyprysku alergicznego, poza tym można z niego korzystać w przypadku oparzeń
słonecznych. Lek może być stosowany też przy leczeniu oparzeń po radioterapii bądź fototerapii, poza tym bywa wykorzystywany do
pielęgnacji sutków u kobiet karmiących piersią. Alantan Plus maść można stosować w celu pielęgnacji okolic pieluszkowych niemowląt i
zapobiegania ich odparzeniom, a poza tym sprawdzi się w pielęgnacji skóry wysuszonej i podrażnionej. Maść można też stosować na
nadmiernie rogowaciejące stopy i dłonie.

Zawarta w leku Alantan Plus maść alantoina działa ściągająco, poza tym ma właściwości przeciwzapalne. Działa również łagodząco, a
dodatkowo wspomaga leczenie ran i pobudza ziarninowanie naskórka. Alantoina działa też złuszczająco. Zawarty w maści Alantan Plus
D-pantenol ma natomiast za zadanie wnikać w głębokie obszary skóry, gdzie ulega przekształceniu do kwasu pantotenowego. W tej
postaci może już wpływać na gospodarkę wodną skóry, a także na elastyczność oraz jędrność skóry.

W opakowaniu znajduje się 30 g maści Alantan Plus. W skład 100 g leku wchodzą 2,0 g alantoiny oraz 5,0 g D-pantenolu (50% roztwór
pantenolu w glikolu propylenowym), a także składniki pomocnicze, do których należy zaliczyć olej parafinowy, wazelinę białą i lanolinę
bezwodną, a oprócz tego glikol propylenowy, hydroksybenzoesan etylu oraz wodę oczyszczoną. Przed zastosowaniem leku Alantan Plus
maść należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeżeli lekarz nie wyda innych rekomendacji, należy przestrzegać
wskazówek zawartych w ulotce, jeśli chodzi o bezpieczne stosowanie i dawkowanie Alantan Plus maść. Lek powinien być aplikowany
na wcześniej dobrze oczyszczoną i osuszoną skórę. Należy aplikować go kilka razy dziennie.

U niektórych pacjentów Alantan Plus maść może wywołać działania niepożądane. Są to reakcje nadwrażliwości lub miejscowe
podrażnienia skóry. Lek Alantan Plus maść ma też przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent może z niego korzystać. Maści
nie powinni stosować pacjenci uczuleni na alantoinę bądź deksopantenol, poza tym nie powinni jej używać pacjenci uczuleni na
którykolwiek z pozostałych składników leku. Produkt nie może być aplikowany do oczu. Nie należy też z niego korzystać, jeśli pacjent
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zmaga się z ostrym stanem zapalnym skóry, któremu towarzyszy wysięk. Produkt powinien zostać zużyty w czasie nieprzekraczającym
6 miesięcy od jego pierwszego otwarcia i nie należy z niego korzystać, gdy minie podana na opakowaniu data ważności.

Skład
100 g preparatu zawiera:

substancje czynne Alantoina 2,0g D-pantenol 5,0g (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym);
substancje pomocnicze: olej parafinowy, lanolina bezwodna, wazelina biała, glikol propylenowy, hydroksybenzoesan etylu
(Aseptina A), woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Działanie maści 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.

Stosowanie
Wskazania do stosowania maści Alantan Plus:

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,

Preparat jest skuteczny w terapii skojarzonej z kortykosterydami w wielu dermatozach zapalnych.

Dawkowanie
Maść Alantan Plus należy stosować zgodnie z opisem w ulotce, bądź też według wskazań lekarza lub farmaceuty. Przed pierwszym
zastosowaniem zaleca się skontaktować z lekarzem. Przed nałożeniem maści należy umyć i delikatnie osuszyć skórę.
Miejsca chorobowo zmienione należy smarować kilka razy dziennie. W przypadku pielęgnacji niemowląt stosować po każdej zmianie
pieluchy.

Przeciwwskazania
Lek Alantan Plus nie powinien być stosowany w sytuacji, gdy:

pacjent jest uczulony na alantoinę, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
maść aplikowana jest do oczu;
mamy do czynienia z ostrym stanem zapalnym skóry, który przebiega z wysiękiem.

Przechowywanie
Maść Alantan Plus powinna być przechowywana w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Produkt należy przechowywać w
oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Preparat należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia, nie
przekraczając terminu ważności zawartego na opakowaniu.

Działania niepożądane
Maść Alantan Plus może powodować wystąpienie działań niepożądanych, wśród których wymienia się:

reakcje nadwrażliwości na składnik leku;
miejscowe podrażnienie skóry spowodowane zawartością lanoliny (możliwość wystąpienia kontaktowego zapalenia skóry),
glikolu propylenowego oraz parahydroksybenzoesan etylu, który może doprowadzić do powstania reakcji typu późnego.

W przypadku pojawienia się działań niepożądanych, takich jak zaczerwienienie lub swędzenie skóry, zaleca się natychmiastowe
odstawienie leku oraz konsultację z lekarzem.
Nieznane są interakcje maści Alantan Plus z innymi lekami.
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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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