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Alantan - Plus, maść, 30g
 

Cena: 8,89 PLN

Opis słownikowy

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

Producent UNIA ZAKŁ.FARMAC.-AEROZOLOWE

Opis produktu
 

Alantan Plus to lek w postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Alantan Plus zawiera w swoim składzie dwie substancje
czynne: alantoinę i deksopantenol. Alantoina działa złuszczająco oraz
osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz działa wspomagająco na leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki.
Alantoina przy regularnym stosowaniu w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec
nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka). Deksopantenol głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas
pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju chorób skóry.
Deksopantenol wykazuje zdolność wiązania wody, co prowadzi do zwiększenia elastyczności skóry.

Wskazania

Lek Alantan Plau stosuje się:

zapobiegawczo w odparzeniach u niemowląt,
w leczeniu różnego rodzaju ran, jak:

otarcia,
niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry,

w leczeniu oparzeń słonecznych oraz oparzeń po radioterapii i fototerapii,
w pielęgnacji skóry podrażnionej i wysuszonej,
w nadmierne rogowaceniu skóry dłoni i stóp,
wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.
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Skład

1 g maści zawiera:

substancje czynne: alantoina 20 mg, deksopantenolu 50 mg (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym),
pozostałe substancje to: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

 

Działanie

Alantoina działa złuszczająco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzenie wzrostu
nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny
(rodzaj białka). Deksopantenol głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy. Deksopantenol ma zdolność
wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

Dawkowanie

Ten 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.

Lek należy stosować miejscowego na skórę.
Miejsca chorobowo zmienione należy smarować, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle raz lub kilka razy na dobę.
Pielęgnacja skóry niemowląt: stosować na miejsca narażone na odparzenia (po każdej zmianie pieluchy).
Przed nałożeniem maści, skórę należy umyć i osuszyć,

 

Przeciwwskazania

Leku nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. 
Nie stosować do oczu.
Nie należy stosować na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.
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