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BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK : ALOPATE
Benaming : Alopate
Samenstelling :
Zinci Oxydum 9 mg - Titanii Oxydum 66 mg - Kaolinum 20,8 mg - Bentonitum - emulsificans - Glycerolum
- Paraffinum liquidum - Propylenglycolum - Talcum -Aqua purificata - q.s.ad 1 g.
Farmaceutische vorm :
Pasta voor uitwendig gebruik : tube van 45 g.
Groep :
Alopate is een waterpasta die zinkoxyde, titaanoxide en gehydrateerd aluminiumtrisilicaat bevat.
Het is een beschermend preparaat dat voorkomt dat de opperhuid door het wrijven geïrriteerd en
ontstoken raakt .
Registratiehouder en verdeler :
KELA Pharma nv.

Industriepark West 68
B-9100 SINT-NIKLAAS
Fabrikant :
Laboratoria KELA N.V.
Sint-Lenaertseweg 48
B-2320 HOOGSTRATEN
Aangewezen bij :
Alopate wordt gebruikt voor de behandeling van acute en vochtige vormen van eczeem.
Het wordt aanbevolen voor een gevoelige huid zoals huidirritaties bij pasgeborenen en luiereczeem. Door
het groot absorptievermogen van de pasta wordt voorkomen dat de huid door de urine wordt geïrriteerd.
Het wordt voorgesteld als preventie en behandeling van doorligwonden bij belegeringen.
Huidaandoening als gevolg van het uitoefenen van bepaalde beroepen verbeteren eveneens bij Alopatebehandeling (wasvrouwen - afwassers - personen die gassen en corrosieve vloeistoffen hanteren).
Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden:
- Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het preparaat

Hoe gebruiken en hoeveel :
ALOPATE 's morgens en 's avonds aanbrengen behoudens advies van de dokter.
Met de vinger of met een spateltje een dikke laag over en rond de letsels aanbrengen.
Bedekken met steriel gaas en vasthouden met een verband.
Deze witte zalf is met water gemakkelijk afwasbaar.
Ongewenste effecten :
Een allergische reactie op een van de bestanddelen van ALOPATE is niet uitgesloten.

Met opmaak: Engels (Verenigde
Staten)
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De zalf mag in contact komen met de slijmvliezen en de wonden.

Bewaring :
Op kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Houdbaarheid :
Dit product heeft een beperkte houdbaarheid. De vervaldatum is op de verpakking aangegeven. Ex
betekent expiry of vervaldatum en wordt gevolgd door 4 cijfers: de twee eerste cijfers geven de eerste dag
van de maand aan en de twee laatste cijfers het jaar.
Datum laatste bijwerking van de bijsluiter : 07/07

