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Heparinum GSK 300 j.m./g x 20 g krem
 

Cena: 21,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka 300 j.m./1g

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Substancja
czynna

Heparinum natricum

Opis produktu
 

Preparat stosowany w zakrzepowym zapaleniu żył powierzchownych, stanach zapalnych żylaków, zapaleniu skóry związanym z
zakrzepowym zapaleniem żył, stłuczeniach i wylewach krwawych, zapaleniu zakrzepowym guzków krwawniczych (hemoroidów).

Skład: 
1g kremu zawiera: Substancja czynna: heparyna sodowa 300j.m Substancje pomocnicze: glicerolu monostearynian, polisorbat 60,
sorbitanu stearynian, alkohol cetostearylowy, alkohol benzylowy, parafina ciekła, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Działanie: 
Miejscowe działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Przyspiesza wchłanianie krwiaków śródskórnych oraz obrzęków. Odgrywa
ważną rolę w likwidowaniu miejscowych procesów zapalnych. Łagodzi ból i przyczynia się do szybszego ustąpienia obrzęku zapalnego.

Wskazania: 
Lek stosować zewnętrznie w leczeniu wspomagającym w chorobach żył powierzchniowych, takich jak:
• zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych
• obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne

Dawkowanie: 
Równomiernie rozprowadzić cienką warstwę kremu (pasek 3 do 10cm) na zmienione chorobowo miejsca 1 do 3 razy na dobę. W
przypadku leczenia żył powierzchniowych okres leczenia wynosi 1 do 2 tygodni, a w przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach
zaleca sie stosowanie produktu leczniczego przez okres do 10dni.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na lek przejawiająca się: wysypką, rumieniem, świądem, pieczeniem, suchością skóry itp. w miejscu stosowania. Ze
względu na zawartość alkoholu nie należy nakładać na otwarte rany ani błony śluzowe i w okolicach oczu. Nie należy stosować kremu
na zmiany skórne o nie ustalonej diagnozie ani w miejscach nadkażonych.

Działania niepożądane: 
Rzadko zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu kremu zawierającego heparynę, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na heparynę
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objawiające się wysypką, zaczerwienieniem, świądem, suchością lub pieczeniem. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie
występuje czerwienica prawdziwa po podaniu miejscowym mogą pojawić się zmiany skórne grudkowo-plamkowe, nacieczone
krwotocznie, wyprysk skórny ze stwierdzonym w badaniu histopatologicznym leukocytologicznym zapaleniem naczyń krwionośnych.

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.
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