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Altacet, 6 tabletek
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Kategoria Lek

Opakowanie 6 tabl.(1 blist.a 6szt.)

Postać tabletki

Producent SANDOZ

Substancja
czynna

Aluminium acetotartrate (Aluminii
acetotartras)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Altacet to lek do stosowania w przypadku obrzęku tkanek i stanu zapalnego.

Działanie:
preparat do przygotowywania roztworu o działaniu ściągającym. Zmniejsza obrzęk tkanek, łagodzi odczyny zapalne i powoduje
złagodzenie bólu w obrębie ogniska zapalnego.

Wskazania:
obrzęki po stłuczeniach tkanek i stawów.

Dawkowanie:
Dzieci od 3 do 6 lat: stosować 1 okład w ciągu doby.
Dorośli: okłady, kompresy i opatrunki należy stosować w odstępach kilkugodzinnych tak, aby nie dopuścić do ich wyschnięcia

Skład:
Substancją czynną jest: octanowinian glinu (Aluminii acetas tartras).
Jedna tabletka zawiera 1 g octanowinianu glinu.
Substancje pomocnicze: kwas borowy, krospowidon, sodu stearylofumaran.

Przeciwwskazania:
Otwarte rany i zmiany skórnych w miejscu stosowania preparatu.
Dzieci do ukończenia 3 r.ż.
Jeśii pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
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Nie stosować doustnie!

Ciąża i okres karmienia piersią:
u kobiet karmiących nie stosować do okładów piersi, ponieważ może to spowodować zatrucie karmionego dziecka.

Środki ostrożności:

Podczas stosowania leku na duże powierzchnie skóry lub długotrwałego stosowania, mogą wystąpić objawy maceracji skóry.

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia lub zmian na skórze należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Należy unikać kontaktu roztworu z oczami i błonami śluzowymi.

Przechowywanie:

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Ciąża i karmienie piersią:
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu leczniczego do okładów na piersi, gdyż grozi to szkodliwym działaniem na
organizm niemowlęcia.

Podmiot odpowiedzialny:
SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa
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