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PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta 
(Aluminii acetotartratis solutio) 

krém 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Cremor aluminii 
aceticotartarici Medicamenta musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce 
prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 - 3 dnů, musíte se poradit 

s lékařem.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. Co je Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cremor aluminii aceticotartarici   
            Medicamenta používat 
3. Jak se Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta uchovávat  
6. Další informace 
 
 
 
1. CO JE CREMOR ALUMINII ACETICOTARTARICI  MEDICAMENTA A 

K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta je dermatologikum – přípravek ke kožnímu 
použití. 

Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta má účinky adstringentní (tj. stahující, 
svíravé – reaguje s bílkovinami povrchové vrstvy tkáně za vzniku membrány působící proti 
šíření infekce), tlumí exsudaci (tj. stahuje cévy a snižuje vyměšování při jejich zvýšené 
propustnosti), působí lehce chladivě a staví kapilární krvácení. Působí rovněž 
antipruriginózně (tlumí svědivé pocity) a má rovněž mírně antiseptické účinky (ničí 
choroboplodné zárodky). 

Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta se používá při léčbě drobného poškození 
kůže, dále jako prevence otoků při bodnutí hmyzem, kde se současně uplatňuje účinek 
protisvědivý. Při zánětech kůže po ozáření a popáleninách. Přípravek lze používat též na 
omrzliny a po poradě s lékařem při léčbě hemoroidů. Další oblastí je prevence a léčba 
opruzenin a proleženin. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti (u dětí do 2 let po 
poradě s lékařem). 
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CREMOR 

ALUMINII ACETICOTARTARICI MEDICAMENTA POUŽÍVAT  
Nepoužívejte Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 

Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta 
- na otevřené krvácející rány 
 
Zvláštní opatrnosti při použití Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta je 
zapotřebí 
- při aplikaci Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta dětem – omezte na 

nejnutnější dobu (např. do splasknutí otoku po bodnutí hmyzem) 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Léčivá látka přípravku se nesnáší s kožními přípravky obsahujícími tanin, soli stříbra 
(nejčastěji argentum nitricum), acriflavinium chloratum, aethacridinium lacticum. Proto bez 
porady s lékařem není vhodné nanášet na postižené místo Cremor aluminii aceticotartarici 
současně s jinými kožními přípravky. 
 
Používání Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta s jídlem a pitím 
Neužívá se vnitřně. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta 
Přípravek obsahuje hliník, dlouhodobé užívání může způsobit vstřebání přes kůži zdraví 
škodlivého množství hliníku. 
 
 
3. JAK SE CREMOR ALUMINII ACETICOTARTARICI MEDICAMENTA 

POUŽÍVÁ 
Vždy používejte Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta přesně podle pokynů 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud 
lékař nedoporučí jinak, krém se rovnoměrně nanáší v tenké vrstvě na postižená místa 1krát až 
2krát denně. Délka léčby je individuální v závislosti na charakteru kožního onemocnění. 
 
V případě, že se příznaky onemocnění po nanášení přípravku do 2 až 3 dnů nezlepší, nebo se 
naopak zhoršují, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Při ošetřování drobného 
poškození kůže lze při úspěšnosti léčby používat přípravek bez porady s lékařem 7 až 8 dnů. 
S lékařem je nutno se poradit vyžaduje-li charakter kožního onemocnění dlouhodobější 
nanášení přípravku na rozsáhlejší plochy pokožky, stejně jako při léčbě hemoroidů. Při 
náhodném požití přípravku dítětem se rovněž obraťte na lékaře. 
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Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta 
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
Přípravek je všeobecně velmi dobře snášen. Výjimečně se může vyskytnout alergie na 
některou obsahovou látku přípravku, projevující se výrazným zčervenáním kůže, pocity 
svědění až pálení, eventuálně výsev drobných puchýřků. Při výskytu těchto nežádoucích 
účinků nebo jiných neobvyklých reakcích se poraďte s lékařem. Při dlouhodobém používání 
přípravku na rozsáhlé plochy, obzvláště u malých dětí, nelze vyloučit riziko perkutánní 
resorpce (vstřebávání přes kůži) zdraví škodlivého množství hliníku. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK CREMOR ALUMINII ACETICOTARTARICI MEDICAMENTA 

UCHOVÁVAT  
Přípravek se uchovává při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta nepoužívejte po uplynutí doby 
použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta obsahuje 
- Léčivou látkou je Aluminii acetotartratis solutio 10 g ve 100 g krému. 
- Pomocnými látkami jsou čištěná voda, tuk z ovčí vlny, žlutá vazelína. 
 
Jak Cremor aluminii aceticotartarici Medicamenta vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek je nažloutlý krém, slabě zapáchající po kyselině octové, naplněný do laminátové 
tuby o obsahu 100 g, s PE šroubovacím uzávěrem v krabičce.   
   
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, Česká republika 
Tel.:  +420 227 629 525 

3/4 



4/4 

Fax:  +420 227 629 509 
e-mail: info@glenmarkpharma.com 
 
Výrobce:  
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4 s místem propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika 
Tel.: +420 465 457 218 
Fax: +420 465 457 457 
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.com 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
Česká republika 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 
Hvězdova 1716/2b 
140 78  Praha 4 
Tel:  +420 227 629 525 
e-mail:  info@glenmarkpharma.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.6.2010 
 
Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz 
 

http://www.sukl.cz/
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