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Altacet 1% żel 75 g
 

Cena: 14,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 g

Postać Żele

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aluminii acetotartras

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Lek Altacet w postaci żelu jest produktem o działaniu kojącym i chłodzącym, który może być pomocny w przypadku różnego rodzaju
kontuzji, urazów, stłuczeń czy zwichnięć. Żel stosuje się miejscowo na skórę. Łagodzi on dolegliwości bólowe i redukuje obrzęk. Produkt
może być stosowany nie tylko u dorosłych pacjentów, ale również u młodzieży i dzieci w wieku od 3. roku życia.

Na co pomaga Altacet? Wskazaniem do stosowania żelu są między innymi różnego rodzaju stłuczenia, siniaki, obrzęki stawowe oraz
pourazowe, a oprócz tego obrzęki towarzyszące oparzeniom pierwszego stopnia. Produkt może być pomocny, gdy dojdzie do
zwichnięcia stawu, uszkodzenia tkanek miękkich, czy też silnego stłuczenia. Składnikiem czynnym produktu jest octanowinian glinu.
Jest to substancja o właściwościach przeciwbólowych i przeciwobrzękowych, która działa ściągająco i przeciwzapalnie. Składnikiem
pomocniczym leku jest mentol, który ma miejscowe działanie chłodzące, dzięki czemu niesie ukojenie przy podrażnieniu.

W opakowaniu znajduje się 75 g żelu Altacet. W skład produktu wchodzi 10 mg/g octanowinianu glinu (1 g żelu zawiera 10 mg glinu
octanowinianu) oraz składniki pomocnicze. Produkt leczniczy należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do niego
ulotce, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Żel Altacet należy aplikować na czystą, osuszoną skórę. Jednorazowo powinno się używać
niewielkiej ilości leku. Dopuszcza się jego stosowanie 3–4 razy na dobę, jednak należy zachować kilkugodzinne odstępy. Najlepszym
sposobem na stosowanie żelu Altacet są okłady. Żel nie powinien być stosowany w opatrunku okluzyjnym; nie zaleca się też owijania
okładów folią. Rekomenduje się wyłącznie okłady wysychające. Po aplikacji żelu na skórę należy dokładnie umyć ręce.

U niektórych pacjentów stosujących żel Altacet mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej są to miejscowe reakcje skórne
różnego typu – w tym świąd, pieczenie czy rumień. Zazwyczaj objawy te ustępują, gdy pacjent odstawi lek. Jeśli jednak produkt będzie
nakładany na duże obszary skóry lub stosowany zbyt często czy też przez zbyt długi czas, dojść może do wystąpienia takich objawów,
jak maceracja skóry. Ponadto u osób nadwrażliwych nie są wykluczone różnego rodzaju odczyny.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Altacet? Nie jest on przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3. roku życia ani dla osób z
nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników – w tym zarówno na octanowinian glinu czy mentol, jak i pozostałe substancje
pomocnicze. Żelu nie powinno się stosować doustnie. Odradza się także jego długotrwałe stosowanie. Lek nie powinien być nakładany
na skórę uszkodzoną, zakażoną czy też z wypryskiem, a także na rozległe rany. Ważne, aby nie dopuścić, by lek Altacet dostał się do
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oczu ani nie wszedł w kontakt z błonami śluzowymi. Pacjentki w ciąży oraz w okresie laktacji powinny omówić z lekarzem zasadność i
bezpieczeństwo stosowania leku.

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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