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Alantan Plus krem 35 g
 

Cena: 9,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,02g+0,05g)/g

Opakowanie 35 g

Postać krem

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Allantoinum, Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Nazwa: Alantan Plus krem
Opakowanie:  35g
Skład:  1 g kremu zawiera 20 mg alantoiny oraz 50 mg deksopantenolu. Substancje pomocnicze: lanolina, parafina ciekła, alkohol
cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu barahydroksybenzoesan, woda oczyszczona,
polawax NF.
Wskazania:  Leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia,
Leczenie oparzeń słonecznych oraz po radioterapii i fototerapii,
Pielęgnacja sutków w trakcie karmienia piersią,
Zapobieganie odparzeniom u niemowląt,
Pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej,
Nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp,
Wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi,
Preparat jest skuteczny w terapii skojarzonej z kortykosterydami w wielu dermatozach zapalnych.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Działanie:  Działanie preparatu wynika z obecności dwóch składników: alantoiny i D-pantenolu.
Alantoina wywiera działanie przeciwzapalne, ściągające, łagodzące, keratolityczne oraz pobudzające ziarninowanie naskórka.
D-pantenol reguluje gospodarkę wodną skóry nadając jej jędrność i elastyczność.
Uwaga:  Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:
Brak doniesień na temat negatywnych skutków stosowania leku podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną:
Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność
psychofizyczną.
Sposób użycia:  Miejsca chorobowo zmienione należy smarować kilka razy dziennie.
W przypadku pielęgnacji niemowląt stosować po każdej zmianie pieluchy.
Status:  Lek OTC
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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