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ALTACET żel 75 g lek na stłuczenia i obrzęki
 

Cena: 12,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 75 g

Postać żel

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaWskazania do stosowania:Altacet stosuje się miejscowo na skórę:w stłuczeniach;w obrzękach stawowych i pourazowych;w
obrzękach spowodowanych oparzeniami I°DziałanieLek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.Jeśli potrzebna
jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym
wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Jeśli po upływie 3-5
dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.1. Co to jest Altacet i w jakim celu się go
stosujeAltacet jest bezbarwnym żelem o zapachu mentolu, zawierającym substancję czynną octanowinian glinu. Lek po zastosowaniu
na skórę wykazuje działanie ściągające i przeciwobrzękowe, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza mentol
działa miejscowo chłodząco.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej,
stosować jak opisano poniżej.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Altacet
należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci
okładów.Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.Po
zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.Ostrożnie stosować u dzieci.Stosowanie u dzieciNie stosować u
dzieci w wieku poniżej 3 lat.WażneNie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.SkładSubstancją czynną leku jest glinu octanowinian 10
mg/g.Pozostałe składniki to: etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda
oczyszczona.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/altacet-zel-75-g.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

