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Alantan Plus (20 mg + 50 mg)/ g, maść, 30 g
 

Cena: 9,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Allantoinum, Dexpanthenolum

Wiek dla niemowląt

Opis produktu
 

Opis
Alantan Plus ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera dwie substancje czynne: alantoinę i deksopantenol.

Wskazania

Zapobieganie odparzeniom u niemowląt.
Nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp.
Leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry.
Leczenie oparzeń słonecznych oraz po radioterapii i fototerapii.
Pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej.
Wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Działanie

Alantoina działa złuszczająco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie
wzrostu

nowej tkanki. Zapobieganie nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).

Deksopantenol zwiększa elastyczność skóry.

Dawkowanie

Stosować miejscowo na skórę. Każdorazowo przed nałożeniem maści skórę należy umyć i osuszyć.
Miejsca chorobowo zmienione należy smarować, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle raz lub kilka razy na dobę.
Pielęgnacja niemowląt: stosować na miejsca narażone na odparzenia (po każdej zmianie pieluchy).
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Skład
Substancje czynne: alantoina i deksopantenol.
1 g maści zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym).
Pozostałe substancje: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alantoinę, deksopantenol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.
Nie stosować do oczu.
Nie stosować Alantan-Plus maść po upływie terminu ważności.

Działania niepożądane
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.
W oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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