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Hirudoid maść 100 g
 

Cena: 53,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Maści

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mucopolisaccharidum polisulphatum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest polisiarczan mukopolisacharydowy 0,3 g (heparynoid) - co odpowiada 25 000 j. (jednostki ustalone na
podstawie oznaczenia częściowego czasu aktywowanej tromboplastyny APTT). Pozostałe składniki to glicerol 85%,
4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetosterylowy emulgujący, alkohol
mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Preparat zapobiega powstawaniu zakrzepów powierzchownych, pobudza ich wchłanianie oraz wykazuje miejscowe działanie
przeciwzapalne, a także przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków. Polisiarczan mukopolisacharydowy działa przeciwzakrzepowo
poprzez wpływ na koagulację i układ fibrynolityczny. Ponadto wywiera działanie przeciwzapalne, hamując aktywność enzymów
katabolicznych i syntezę prostaglandyn oraz wpływając na układ dopełniacza. Powoduje także regenerację tkanki łącznej przez
aktywację syntezy komórek mezenchymalnych i normalizację wiązania wody przez istotę międzykomórkową. Po miejscowym
zastosowaniu preparatu substancje czynne wnikają do tkanek położonych pod powierzchnią skóry, wywierając działanie lecznicze.
Choroby żył powierzchownych: zakrzepica żył powierzchownych (zapalenie żył powierzchownych), stany zapalne żylaków, zakrzepica
żył powierzchownych po wlewach oraz iniekcjach dożylnych, żylaki kończyn dolnych, wspomagające leczenie po zabiegach sklerotyzacji
żył oraz w leczeniu zespołu pozakrzepowego. Krwiaki, stłuczenia, obrzęki. Ponadto maść stosuje się do przyspieszania procesu
bliznowacenia po urazach, oparzeniach, operacjach. Żel może być stosowany również do fono- i jonoforezy (w jonoforezie podaje się go
pod katodę).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie należy stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany, błony śluzowe i oczy.

Dawkowanie
Nakładać 3-5 cm maści lub żelu na zmienione chorobowo miejsca, lekko wmasowując, raz lub kilka razy dziennie. Maść może być
stosowana również pod opatrunkiem. W celu rozmiękczenia twardych blizn maść należy energicznie wmasowywać w skórę.
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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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