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Heparizen 1000 żel 50 g (Ziaja)
Cena: 22,80 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

50 g

Postać

Żele

Producent

ZIAJA

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Heparinum natricum

Opis produktu
Skład
Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. Jeden gram żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej.
Pozostałe składniki to: karbomer, dietanoloamina, etanol 96%, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan,
koncentrat wody pomarańczowej, woda oczyszczona.
Wskazania i działanie
Heparizen 1000 jest lekiem wspomagającym w leczeniu:
zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych,
stanów zapalnych żył kończyn dolnych,
żylaków kończyn dolnych,
stanów pourazowych: krwiaków, stłuczeń, obrzęków.
Stosuje się go również w zapobieganiu i leczeniu przerosłych blizn i bliznowców.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną – heparynę sodową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu (E 218) i parahydroksybenzoesanu propylu (E 216) nie należy
stosować produktu u osób z alergią na parabeny (możliwe reakcje typu późnego).
Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Heparizen 1000 należy stosować miejscowo na skórę. Żel nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry i najbliższą okolicę
1 do 3 razy na dobę. W zależności od powierzchni objętej zmianami chorobowymi nanieść na skórę od 5 do 10 cm żelu i delikatnie, przez
kilka minut, masować.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Długotrwałe stosowanie żelu może niekiedy spowodować skórne reakcje nadwrażliwości: rumień, stany zapalne skóry, świąd, uczucie
pieczenia, uczucie zimna, suchość skóry, wysypkę, zaczerwienienie skóry.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
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.
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