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Lioton 1000 żel, 100 g żylaki heparyna 1000 j.m./g
 

cena: 49,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 1000 j.m/g

Opakowanie 100 gram

Postać żel

Producent BERLIN CHEMIE

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

heparinum natricum

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Substancja czynna: heparinum

Skład

Substancja czynna: Pozostałe składniki
1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej.: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan,
etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanoloamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Lioton 1000 jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Produkt leczniczy należy stosować od 1 do 3 razy na dobę,
nakładając pasek żelu o długości 3-10 cm na powierzchnię skóry i delikatnie masując aż do wchłonięcia żelu.

W przypadku obrzęków po urazach zaleca się stosowanie produktu leczniczego przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób
żył powierzchownych przez 1 do 2 tygodni.

Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którąkolwiek z substancji
pomocniczych produktu leczniczego.

Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu jako substancji pomocniczych, nie należy
stosować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny.
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 Ostrzeżenia

Produktu leczniczego nie należy stosować na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust.

Produktu leczniczego nie wolno przyjmować doustnie.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną. Z uwagi na brak badań klinicznych
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci poniżej 12 lat, produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy stosować w
tej grupie wiekowej.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanów lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przedawkowanie

Do chwili obecnej nie opisano przypadku przedawkowania produktu leczniczego.

Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie i świąd skóry) lub objawy reakcji
pseudoalergicznych. W takich przypadkach leczenie należy przerwać.

U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić
się zmiany skórne grudkowo-plamkowe, nacieczony krwotocznie wyprysk skórny ze stwierdzonym w badaniu histologicznym
leukocytolitycznym zapaleniem naczyń krwionośnych.

Interakcje z innymi lekami

Stosowanie heparyny na duże powierzchnie skóry lub podczas jednoczesnego leczenia przeciwzakrzepowego, np. podczas podawania
leków przeciwzakrzepowych lub kwasu acetylosalicylowego, zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia.

Prowadzenie pojazdów

Nie jest znany wpływ produktu leczniczego Lioton 1000 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających badań dotyczących stosowania leku podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem
leku należy poradzić się lekarza.

Zawartość Tuba zawierająca 100 g żelu.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MENARINI

Pozwolenie: MZ 7641
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