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MI AZ ALANTEL? 

Az Alantel egy olyan gyógynövényes krém, melynek három - nagy dózisban jelen lévő - 
meghatározó összetevője az Aloe Vera, a Thymus Vulgaris (Kerti Kakukkfű) és a Kamilla, illetve 
ezeken kívül más hatékony összetevők. A legfőbb összetevők hatóanyagainak tulajdonságai: 

• Carricina: hatásával stimulálja az immunválaszt.

• Emadina: fájdalomcsillapító hatás.

• Mannóz-foszfát: gyógyító hatás.

• Fitoszterol: gyulladásgátló hatás. 

• Növényi hormonok: elősegíti a sejt növekedést és az epithelizációt.

• Kamazulén: gyulladásgátló, antisepticus és fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik. 

• Karvakrol: erős antisepticus hatás a Bacillus Cereus, Pseudomonas Aeruginosa és a Staphylo-
coccus ellen. 

AZ ALANTEL HASZNÁLATÁNAK CÉLJA 

Összetevői hozzájárulnak a nyugtató hatáshoz (gyulladásgátló- és fájdalomcsillapító hatás-
sal) a vörös és viszkető bőrön, védelmezve azt külső ágensektől (bakteriális hatások), valamint 
elősegítve a bőr gyógyulását (epithelizáció). Perioculárisan is alkalmazható krém, mindennapos 
használatra vörösség, bőrpír ellen.

Nyugtatja az atópiás és gyulladt bőrt.

A krém alkalmazásra került perioculárisan és más bőrterületen, különböző eredetű ekcémában, 
valamint sugárkezelésben részesült pácienseknél. A természetes összetevőket magas dózisban 
tartalmazó krém, hosszútávon alkalmazható kezelést biztosít krónikus, vagy visszatérő ek-
cémában szenvedő betegek, radioterápiában részesülő betegek esetén. 

Az Alantel-lel történő kezelés egy alternatív megoldás a szemhéj elváltozott bőrének ke-
zelésére, valamint nagyszerű eredményeket értek el zöldhályog miatt krónikusan antihipertenzív 
szemcseppel kezelt betegeknél, de jelenleg folynak vizsgálatok sugárkezelés okozta dermatitis 
kezelésében is. 

AZ ALANTEL HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI: 

• A hatékony összetevők magas dózisának köszönhetően a kortizonhoz hasonló hatás érhető el. 

• Érösszehúzó, gyulladáscsökkentő, valamint a hyperaemiát, bőrpírt a normál szintre csökkenti 
az esetek 100%-ában. 

• Kiemelkedő epithelizáló, hámosító hatás.

• Bakteriosztatikus és baktericid hatású.

• Antivirális és antifungális hatású.

• A mellékhatások hiányának köszönhetően lehetőség nyílik a hosszútávú kezelésre (ez alól 
kivételt képeznek az egyes komponensekre kizárólagosan mutatott allergiás reakciók).
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AZ ALANTEL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK: 

Az Alantel számos kórházban került használatra és ért el pozitív eredményeket. Egy kiemelt fel-
használási területén keresztül bemutatjuk a használatát, előtérbe állítva az Alantel-lel való kezelést 
és részletezve a 37  beteg tüneteit.   

• 27 beteg mérsékelt-súlyos ekcéma, szemhéj viszketéssel

• 22 beteg toxikus ekcéma szemhéji megjelenéssel, zöldhályog kezelésében használt, proszta-
glandint tartalmazó szemcseppek alkalmazásának köszönhetően.

• 5 beteg több tényezőre visszavezethető szemhéji ekcémával (allergia, atópiás, kontaktra 
visszavezethető).

• 10 beteg más területen kialakult ekcémával

• Végtagokon és törzsön megjelent ekcéma 

• Különböző okok

EREDMÉNYEK: 

A) A vizsgálatban résztvevő páciensek körében (N=37) teljes egészében a viszketés tünete elmúlt 
legfeljebb 2 órával az első alkalmazást követően

 *23 esetben mindössze egyetlen alkalmazás elegendő volt a tünetek megszűntetésére

 *14 esetben kettő alkalmazás elegendő volt a tünetek megszüntetésére

B) A bőr vörhenyessége eltűnt vagy alacsony szintűre csökkent egy legfeljebb 6 órás időinterval-
lumot követően és maximum három alkalmazást követően. 

 A 37 betegből 32 esetében a bőrpír és viszketés 72 órán belül eltűnt és a helye is kevéssé volt 
detektálható. A fennmaradó 5 beteg prosztaglandin tartalmú szemcsepp kezelésben rész-
esült, a kezelés eredményeképpen enyhe ekcémájuk volt. 

AZ ALANTEL VIZSGÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ  
TERÁPIÁS TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÁSA: 

Radioterápia: Jelenleg két kutatás folyik két nagy spanyolországi kórházban a sugárzáskezelés 
következtében kialakult másodlagos hatásként megjelent radiodermatitis témakörében (emlőrák-
kal diagnosztizált betegek körében). 

Plasztikai sebészet: Posztoperatív alkalmazás a hyperémia, bőrpír és a viszketés ellen. 

Bőrgyógyászat: Ekcéma és bármilyen eredetű viszketések eseteiben. Látványos eredményekkel 
rendelkezik például a seborrhoeás -és az ekcematózus dermatitisekkel kapcsolatban. A betegek 
visszajelzései alapján jelentős javulás történt a viszketés tekintetében. 

Szemészet: Blepharitis (szemhéjgyulladás), valamint glaucoma kezelés hatására - mellékhatásként 
jelentkező, - a szemhéjak sötét elszíneződése esetén alkalmazott. 

Általánosságban: Bármilyen folyamatban, mely gyulladással, bőrpírrel jár, valamint a szövetek 
újra felépítésében játszik további szerepet. A varratok eltávolítása után a sebek gyógyulásában 
tölt be adjuváns szerepet.
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