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Hirudoid maść 40 g
 

Cena: 27,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Maści

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mucopolisaccharidum polisulphatum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Hirudoid w postaci maści z polisiarczanem mukopolisacharydynowym jest produktem przeznaczonym do stosowania miejscowego
na skórę. Na co jest Hirudoid? Wskazaniem do stosowania leku są tępe urazy z krwiakami lub bez nich. Lek można też stosować w
przypadku zapalenia żył powierzchownych, które nie mogą być przez pacjenta leczone uciskowym opatrunkiem. Maść Hirudoid może
być pomocna również przy fonoforezie i jonoforezie. Produkt leczniczy przeznaczony jest do miejscowego stosowania na skórę. Funkcją
maści Hirudoid jest zapobieganie powstawaniu zakrzepów powierzchownych – przeciwzakrzepowe działanie składnika czynnego wiąże
się z wpływem na koagulację oraz na układ fibrynolityczny. Działanie maści Hirudoid polega na pobudzaniu ich wchłaniania, a poza tym
produkt leczniczy ma właściwości przeciwzapalne.

W opakowaniu znajduje się 40 g maści Hirudoid. W skład 100 g maści wchodzi 0,3 g polisiarczanu mukopolisacharydowego, co
odpowiada 25 000 j. W formule maści znajdują się również składniki pomocnicze. Przed skorzystaniem z maści Hirudoid należy
zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

Lek Hirudoid powinien być aplikowany na skórę w częstotliwości 2–3 razy na dobę, ale dopuszcza się jego częstsze stosowanie na
skórę jeśli jest taka potrzeba. Jednorazową ilość maści należy dostosować do wielkości leczonego obszaru – zazwyczaj wystarcza
około 3–5 cm produktu. Maść należy delikatnie wmasowywać w miejsca zmienione chorobowo, a jeśli zapalenie jest bolesne, należy
delikatnie rozprowadzić ją po skórze. Produkt można stosować jako opatrunek z maści. W przypadku stosowania maści Hirudoid na
tępe urazy terapia trwa zazwyczaj około 10 dni. Jeśli natomiast lek stosowany jest na zapalenie żył powierzchownych, potrzebna terapia
trwa zwykle 1–2 tygodni. Przedawkowanie maści jest mało prawdopodobne, jednak w przypadku pojawienia się u pacjenta takich
objawów zaleca się konsultację z lekarzem. Również przy przypadkowym połknięciu maści nie powinny wystąpić objawy
przedawkowania substancji czynnej.

Lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo rzadko maść Hirudoid przyczynia się do
wystąpienia miejscowych reakcji nadwrażliwości, w tym zaczerwienienia skóry. Wspomniane skutki uboczne Hirudoid najczęściej
ustępują dość szybko po zaprzestaniu korzystania z maści. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek objawów ubocznych leku Hirudoid
(również takich, które nie zostały wyszczególnione w ulotce) stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem. Ze względu na zawartość
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4-hydroksybenzoesanu metylu oraz 4-hydroksybenzoesanu propylu maść może powodować reakcje alergiczne – nie są wykluczone
również reakcje typu późnego. Ponadto nie każdy pacjent powinien stosować ten produkt. Przeciwwskazania leku Hirudoid dotyczą
nadwrażliwości na składniki maści. Lek nie powinien być też aplikowany na skórę uszkodzoną, poza tym nie należy nakładać go na błony
śluzowe, otwarte rany oraz na oczy.

Opis
Hirudoid Maść do stosowania przy zapaleniu żył powierzchownych dla szybszego wchłaniania krwiaków podskórnych i obrzęków

Wskazania do stosowania:

tępe urazy z krwiakami lub bez krwiaków
zapalenie żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym

OTC - lek wydawany bez recepty.

Cechy

 przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków
działa przeciwzapalnie i ma właściwości przeciwtrombinowe
zapobiega tworzeniu się zakrzepów powierzchownych
zapewnia szybsze działanie vs heparyny stosowane miejscowo

Składniki
100 g maści zawiera: mukopolisacharydowy polisiarczan 0,3 g/100 g, co odpowiada 25 000 j*, Substancje pomocnicze: glicerol 85 %,
4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol
cetostearylowy, emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona, Dalsze
informacje, patrz załączona ulotka, *Jednostki ustalone na podstawie APTT

Stosowanie
Podanie miejscowe, na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
40

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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