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Heparin-hasco forte żel 35 g
 

Cena: 27,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Heparinum natricum

Opis produktu
 

Wstęp
Heparin-Hasco Forte żel 35 g jest lekiem przeciwzakrzepowym, przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym. Takie działanie zawdzięcza
zawartości heparyny sodowej (Heparinum natricum), która wyróżnia się szerokim zastosowaniem leczniczym. W 1 gramie preparatu
znajduje się 1000 j.m. tej substancji czynnej. Lek Heparin-Hasco Forte zalecany jest w takich zaburzeniach jak: zakrzepowo-zatorowa
choroba żylna, zapalenie żył powierzchniowych, żylaki kończyn dolnych i stany zapalne po iniekcjach. Wspiera również leczenie
objawowe obrzęków, stłuczeń i innych uszkodzeń tkanek miękkich. Heparyna przyspiesza wchłanianie krwiaków podskórnych i gojenie
się siniaków. Preparat może być używany pomocniczo po urazach typu zwichnięcia i skręcenia oraz przy naciągnięciu mięśni, więzadeł i
ścięgien.

Mniej znaną funkcją leku Heparin-Hasco Forte jest zapobieganie powstawaniu zakrzepów żylnych. Dzięki temu, że heparyna wykazuje
miejscowe działanie przeciwzakrzepowe, może być stosowana profilaktycznie przez pacjentów unieruchomionych po operacjach
chirurgicznych czy złamaniach kończyn. W grupie osób zagrożonych zakrzepicą żył są też kobiety ciężarne, jednak z uwagi na
bezpieczeństwo dziecka, powinny one używać preparatu tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Lek Heparin-Hasco Forte w postaci żelu dostępny jest w opakowaniu 35 g i można go kupić w aptekach bez recepty. Przeznaczony jest
dla osób dorosłych i służy wyłącznie do zastosowania zewnętrznego. Ponieważ brakuje badań dotyczących bezpieczeństwa działania
leku w przypadku dzieci, nie powinien być przez nie używany. Preparat trzeba stosować zgodnie ze wskazówkami producenta lub
według zaleceń lekarskich. Dlatego przed rozpoczęciem kuracji należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce
dołączonej do leku Heparin-Hasco Forte, zarówno dotyczącymi dawkowania, jak i przeciwwskazań oraz skutków ubocznych. W razie
jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości warto zasięgnąć porady specjalisty (lekarza lub farmaceuty).

Preparat Heparin-Hasco Forte aplikuje się miejscowo, bezpośrednio na oczyszczoną i suchą skórę. Wystarczy nałożyć pasek żelu
odpowiedniej długości na powierzchnię zmienioną chorobowo, po czym delikatnie rozsmarować. Przed i po użyciu leku trzeba pamiętać
o dokładnym umyciu rąk. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, żel stosuje się zazwyczaj 2-3 razy na dobę. Nie należy go aplikować na otwarte,
sączące się albo krwawiące rany ani błony śluzowe. Niewskazane jest także używanie Heparin-Hasco Forte w przypadku stanów
zapalnych oraz zmian skórnych o nieznanym podłożu. Podczas kontaktu z żelem należy uważać, aby nie dostał się on do oczu. Jeśli tak
się stanie, trzeba niezwłocznie przemyć je obficie wodą, a w przypadku silnego podrażnienia – zwrócić się o pomoc do okulisty.
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Długotrwałe stosowanie leku Heparin-Hasco Forte może w niektórych przypadkach powodować działania niepożądane. Zazwyczaj są
to reakcje skórne związane z nadwrażliwością na zawarte w nim substancje, objawiające się: wysypką, świądem, rumieniem,
zaczerwienieniem lub podrażnieniem naskórka. Jeśli pojawią się podejrzane dolegliwości, należy przerwać używanie preparatu i zgłosić
się do lekarza.

Istnieją także pewne przeciwwskazania do stosowania żelu Heparin-Hasco Forte. Należą do nich: nietolerancja lub alergia na
którykolwiek składnik leku oraz niektóre środki farmakologiczne i schorzenia. Heparyny nie wolno łączyć z substancjami, które mogą
nasilać jej działanie. Są to w szczególności preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy i bogate w salicylany, a także niesteroidowe
leki przeciwzapalne lub przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn. Osoby przyjmujące tego typu środki powinny przed sięgnięciem po 
Heparin-Hasco Forte skonsultować się z lekarzem i upewnić się, czy mogą go stosować.

Przyjmowanie leków z heparyną nie jest wskazane dla osób ze skazą krwotoczną i zwiększoną skłonnością do krwawień, nadciśnieniem
wrotnym, rozwarstwieniem aorty, wrzodami żołądka lub dwunastnicy, zapaleniem wrzodziejącym jelita grubego oraz nowotworami
przewodu pokarmowego. Ostrożność powinni zachować także pacjenci z padaczką, retinopatią cukrzycową, zapaleniem trzustki i
poważną niewydolnością nerek lub wątroby. W przypadku każdej z tych chorób czy podejrzenia podobnych dolegliwości absolutnie nie
należy stosować żelu Heparin-Hasco Forte bez porozumienia z lekarzem. Wcześniejszy kontakt ze specjalistą zalecany jest także
kobietom ciężarnym, karmiącym piersią oraz planującym potomstwo w najbliższym czasie.

Heparin-Hasco Forte pod postacią żelu powinien być przechowywany w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w
temperaturze poniżej 25C. Należy trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Leku nie wolno stosować po upływie daty ważności.

Skład
1 g żelu zawiera: heparyna sodowa 1000 j.m. oraz substancje pomocnicze: Karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy,
metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, Polisorbat 20, aromat różany, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Wspomagająco stany po urazach tkanek miękkich (obrzęki, stłuczenia, krwiaki), stany po urazach sportowych (naciągnięcia
mięśni, ścięgien, więzadeł, skręcenia, zwichnięcia)
Wspomagająco zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, stany zapalne żył kończyn dolnych i żylaków, zapalenia żył po
wstrzyknięciach.

Preparat zmniejsza krzepliwość krwi, aktywując antytrombinę III (AT III). Tworzy kompleks z AT III, który hamuje syntezę i działanie
trombiny oraz czynnika Xa, a ponadto innych proteaz osoczowych układu krzepnięcia. Heparyna w wyniku wychwytu przez makrofagi i
komórki śródbłonka naczyniowego powoduje zwiększenie ujemnego ładunku powierzchni ściany naczyń, przez co zapobiega tworzeniu
się przyściennych zakrzepów. Stosowana miejscowo działa przeciwobrzękowo.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Rozprowadzić równomiernie cienką warstwę żelu po zmienionym chorobowo miejscu 2-3 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Łatwo krwawiące zmiany skórne. Otwarte i sączące rany. Błony śluzowe i okolice oczu.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

