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Altabactin maść 5 g
 

Cena: 12,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 g

Postać Maści

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bacitracinum, Neomycinum

Opis produktu
 

Wstęp
Altabactin maść

Altabactin maść to lek bez recepty w postaci kremu do miejscowego stosowania na skórę. Wykorzystuje się go w leczeniu bakteryjnych
zakażeń niewielkich partii ciała – w tym infekcji skóry powstałych w wyniku odmrożeń i oparzeń czy niewielkich ran. Formuła leku
zawiera dwie substancje czynne. Są to antybiotyki bacytracyna i neomycyna. Lek Altabactin może być stosowany przez dzieci powyżej
12. roku życia i osoby dorosłe. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem preparatu.

Zakażenia skóry są spowodowane wnikaniem patogenów do naruszonego naskórka. Dzieli się je na:
● niepowikłane – występują tylko na skórze i okolicznych tkankach miękkich. Zalicza się do nich np. liszajec, zapalenie mieszków
włosowych, ropnie, czyraki i zakażenia związane z urazem;
● powikłane – obejmują tkanki głębokie. Są one częstą przyczyną występowania np. odleżyn, martwiczego zapalenia powięzi oraz infekcji
powstałych na skutek ugryzień przez zwierzęta.
Na zakażenia skóry najbardziej narażone są osoby w podeszłym wieku, cierpiące na cukrzycę, choroby serca i płuc, zespół wątrobowo-
nerkowy, otyłość i obwodową niewydolność tętniczo-żylną. Wśród czynników ryzyka można wymienić także starzenie się układu
immunologicznego i spadki odporności.

Niewielkie zakażenia skóry z reguły nie wymagają interwencji lekarza. Z powodzeniem mogą być leczone w warunkach ambulatoryjnych.
W walce z infekcją mogą pomóc stosowne leki, takie jak np. maść Altabactin.

Na co pomaga Altabactin? Bacytracyna zawarta w preparacie jest antybiotykiem polipeptydowym. Zwalcza bakterie poprzez
uszkadzanie ich ścian komórkowych. Działa jedynie miejscowo – nie wchłania się ze skóry ani błon śluzowych do naczyń krwionośnych.
Druga substancja czynna leku Altabactin, czyli neomycyna, to antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Jego zadaniem jest hamowanie
syntezy białek bakteryjnych. Jeśli maść jest aplikowana miejscowo na nieuszkodzoną skórę, nie przenika do krwi. Jednak w
przypadkach nakładania produktu na podrażniony obszar, długiego stosowania lub rozprowadzania na maści dużym obszarze skóry
może wystąpić ryzyko działania ogólnoustrojowego. Oba składniki wspomagają swoje właściwości przeciwbakteryjne. W ten sposób
redukują ryzyko wystąpienia szczepów opornych na ich działanie.
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Maści Altabactin należy używać według wskazówek zamieszczonych w dołączonej ulotce. Cienką warstwę produktu rozprowadza się
na chorobowo zmienione miejsce i w razie potrzeby przykrywa się je opatrunkiem. Lek można stosować 2–3 razy na dobę. W przypadku
wątpliwości należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Kuracja nie powinna trwać dłużej niż 7 dni. Jeśli po tym czasie nie nastąpi poprawa stanu zdrowia, zmiany skórne zaostrzą się lub
dojdzie do połknięcia produktu, należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Nie należy przekraczać zalecanej
dziennej dawki produktu ani nie aplikować go na duże powierzchnie ciała, uszkodzoną skórę lub otwarte rany. Składniki obecne w
formule mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie nerek, układu nerwowego lub narządu słuchu.

Skład
1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny ( Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i 5 mg neomycyny ( Neomycinum) w postaci
neomycyny siarczanu

Wskazania i działanie
Lek do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażone niewielkie rany, zakażenie skóry w
przebiegu odmrożeń i oparzeń).

Przeciwwskazania
Nie stosować: na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry i długotrwale (ryzyko nefrotoksycznego i ototoksycznego
działania neomycyny, włącznie z utratą słuchu); w ciężkich zaburzeniach czynności serca lub nerek; u pacjentów z istniejącym wcześniej
uszkodzeniem słuchu (przedsionka lub ślimaka); do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji błony bębenkowej; do oczu, na
błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia.

Dawkowanie
Stosować 2 -3 razy na dobę.
Niewielką ilość maści nakładać cienką warstwą na chorobowo zmienione miejsca na skórze.

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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