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Altacet 1 g, 6 tabletek
 

Cena: 12,51 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 6 tabletek

Postać tabletki

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aluminii acetotartras

Opis produktu
 

Opis
Altacet, lek w postaci tabletek do sporządzania roztworu do stosowania na skórę. Substancja czynna octanowinian glinu, posiada
działanie ściągające i łagodzące ból w obrębie ogniska zapalnego.

Wskazania
Miejscowo na skórę w obrzękach po stłuczeniach tkanek i stawów.

Działanie
Altacet:

łagodzi objawy stanu zapalnego.
rozpulchnia naskórek,
zmniejsza obrzęk tkanek.

Dawkowanie

1 tabletkę rozpuścić w 50 ml (około 1 szklanki) ciepłej, przegotowanej wody. Sporządzony roztwór stosować do okładów,
kompresów i opatrunków.
Kompresy, okłady, opatrunki stosować w odstępach kilkugodzinnych tak, przed każdym użyciem należy przygotować świeży
roztwór. Niezużyty roztwór należy wylać.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: stosować 1 okład w ciągu doby.

Skład
Substancją czynną jest octanowinian glinu.
1 tabletka zawiera 1 g octanowinianu glinu.
Pozostałe składniki to: kwas borowy, krospowidon, sodu stearylofumaran.

Przeciwwskazania
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Nie stosować na na zmienioną chorobowo skórę, otwarte lub sączące się rany.
Nadwrażliwość na składniki leku Altacet.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Nie stosować długotrwale.

Działania niepożądane
Możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych. Podczas stosowania leku na duże powierzchnie skóry lub długotrwałego
stosowania, mogą wystąpić objawy maceracji skóry.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed wilgocią.

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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