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Alantavit maść 30 g (tuba)
 

Cena: 12,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent COEL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Allantoinum, Colecalciferolum, Retinolum

Opis produktu
 

Skład
1 g maści zawiera:

substancje czynne: 10 mg alantoiny, 500 j.m. cholekalcyferolu, 1000 j.m. retynolu
substancje pomocnicze: euceryna bezwodna, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Lek o skojarzonym miejscowym działaniu składników – alantoiny, retynolu (witaminy A) i cholekalcyferolu (witamina D 3)
Leczenie trudno gojących się ran, oparzeń, także słonecznych, odmrożeń, leczenie wspomagające łuszczycy, przewlekłego
wyprysku i owrzodzeń.

Dawkowanie
W zmienione chorobowo miejsca na skórze wcierać kilka razy na dobę niewielką ilość maści.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku:

w nadwrażliwości na alantoinę, cholekalcyferol (witaminę D 3), retynol (witaminę A), lub na którąkolwiek z substancji
pomocniczych leku
na rozległe i głębokie rany
na błony śluzowe
do oczu

Środki ostrożności:
Ze względu na zawartość cholekalcyferolu (witaminy D 3) nie zaleca się stosowania leku w przypadku nadmiernego stężenia wapnia we
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krwi (hiperkalcemii), zwiększonego wydalania wapnia z moczem (hiperkalciurii) lub w przypadku kamicy nerkowej.
Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości na skórze w miejscu stosowania leku, np. zaczerwienienie, uczucie swędzenia, należy przerwać
jego stosowanie.
Stosowanie z innymi lekami:
Podczas leczenia nie stosować maści lub kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym.
Działania niepożądane:
Rzadko mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. Obserwowano pojedyncze przypadki podrażnień i zaczerwienienia skóry.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również nie wymienionych powyżej, należy poinformować o nich lekarza.
Przechowywanie:
rzechowywać w temperaturze poniżej 250C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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