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Altaziaja żel 10 mg/g 75 g (Ziaja)
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 g

Postać Żele

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aluminii acetotartras

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Altaziaja żel 10 mg/g w postaci żelu jest produktem redukującym dolegliwości bólowe związane z obecnością ogniska zapalnego.
Jego składnikiem czynnym jest glinu octanowinian, który posiada działanie przeciwobrzękowe i ściągające. Dodatkowo w składzie żelu
znajduje się mentol, który działa miejscowo chłodząco na skórę. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci
w wieku powyżej 3 lat. Na co jest Altaziaja żel 10 mg/g? Wskazaniem do stosowania leku są stłuczenia. Lek Altaziaja żel 10 mg/g
może być też stosowany przy obrzękach stawowych i pourazowych, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku obrzęków po
oparzeniach I stopnia.

W opakowaniu znajduje się 75 g żelu Altaziaja żel 10 mg/g. W skład 1 g żelu wchodzi 10 mg glinu octanowinianu, a także składniki
pomocnicze, w tym mentol. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią jego ulotki dołączonej do opakowania. Altaziaja żel
10 mg/g należy stosować według zaleceń zawartych w ulotce, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Zalecane dawkowanie
Altaziaja żel 10 mg/g to aplikacja niewielkiej ilości żelu na skórę w częstotliwości 3-4 razy dziennie. Żel najlepiej stosować w formie
okładów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego i jedynie w ten sposób można z niego korzystać. Jeśli
stosowanie leku Altaziaja żel 10 mg/g nie przyniesie poprawy lub pacjent poczuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem. W
czasie stosowania leku należy unikać jego kontaktu z oczami oraz z błonami śluzowymi, a jeśli do takiego kontaktu dojdzie, należy
obficie spłukać żel wodą.

Lek Altaziaja żel 10 mg/g może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego,
kto produkt stosuje. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne. W przypadku intensywnego korzystania z produktu leczniczego
dojść może do maceracji skóry. W przypadku pacjentów nadwrażliwych nie są wykluczone odczyny rumieniowe, poza tym mogą
wystąpić odczyny ziarninowe lub grudkowe. Jeśli lek Altaziaja żel 10 mg/g stosować będą pacjenci z ciężką niewydolnością nerek,
możliwe skutki uboczne dotyczyć mogą pojawienia się objawów hiperaluminemii, czy też hipofosfatemii. Jeśli pacjent zaobserwuje u
siebie jakiekolwiek skutki uboczne Altaziaja żel 10 mg/g (również te nieopisane w ulotce), powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Altaziaja żel 10 mg/g posiada przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Produkt jest przeciwwskazany w
przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników (składnik czynny lub pomocnicze). Nie należy leku stosować u dzieci w
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wieku poniżej 3 lat, poza tym przeciwwskazana jest jego aplikacja na skórę zmienioną chorobowo lub zakażoną. Nie należy leku
Altaziaja żel 10 mg/g stosować na otwarte, rozległe rany. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować
się z lekarzem w kwestii stosowania leku Altaziaja żel 10 mg/g, gdyż brak jest dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa
stosowania produktu we wspomnianych grupach.

Skład
Substancją czynną leku jest glinu octanowinian. Jeden gram żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu. Pozostałe składniki to: mentol,
etylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, karbomer, trietanoloamina, woda oczyszczona.

Co to jest lek Altaziaja i w jakim celu się go stosuje
Lek Altaziaja ma postać żelu, jest przeznaczony do stosowania na skórę. Substancją czynną leku Altaziaja jest octanowinian glinu o
działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym.

Wskazania i działanie
Lek łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego, ponadto dzięki zawartości mentolu ma działanie ochładzające.
Wskazania do stosowania
Lek jest wskazany do stosowania miejscowego w:

stłuczeniach,
obrzękach stawowych,
obrzękach pourazowych,
obrzękach po oparzeniach I stopnia.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Altaziaja

jeśli pacjent ma uczulenie na glinu octanowinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
na otwarte, rozległe rany,
na zakażoną skórę,
na zmienioną chorobowo skórę,
u dzieci do 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy
usunąć lek, spłukując go obficie wodą.
Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego).
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.
Inne leki i Altaziaja
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
Ciąża i karmienie piersią
Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Altaziaja u kobiet w okresie ciąży.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Altaziaja nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Jak stosować lek Altaziaja
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Altaziaja przeznaczony jest do stosowania miejscowego.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, na bolące miejsca nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dawkowanie
Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie preparatu może spowodować macerację skóry. U osób
nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny: rumieniowe, grudkowe, ziarninowe. Podczas stosowania preparatu przez pacjentów z ciężką
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niewydolnością nerek, istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie glinu we krwi) i hipofosfatemii
(zmniejszone stężenie fosforanów we krwi).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

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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