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Fortiven Gel żel 1 000 j.m./g 100 g
 

Cena: 38,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancja czynna: heparyna sodowa. 1g żelu zawiera 1000j.m. heparyny sodowej oraz substancje pomocnicze: karbomer 5984, sodu
wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, polisorbat
20, aromat różany AR0287, woda oczyszczona.

Działanie
Heparyna zawarta w leku jest substancją czynną, która wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.
Składnik ten hamuje proces krzepnięcia krwi. Produkt leczniczy Fortiven Gel 1000j.m./g stosuje się miejscowo na skórę w przypadku
stłuczeń, obrzęków i podskórnych krwiaków. Lek stanowi wsparcie w leczeniu chorób żył powierzchniowych.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Fortiven Gel 1000j.m./g żel wskazany do stosowania wspomagająco w leczeniu chorób żył powierzchniowych
(zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych), a także w przypadku obrzęków, stłuczeń oraz krwiaków podskórnych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia. Możliwość stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i laktacji należy omówić
z lekarzem. Lek zawiera glikol propylenowy – może wywoływać podrażnienia skóry.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik żelu. Nie stosować na otwarte, krwawiące, sączące rany, nie
stosować na okolice oczu i na błony śluzowe, a także zmiany skórne niewiadomego pochodzenia i na zakażoną skórę. Nie stosować u
osób z alergią na parabeny (zawiera parahydroksybenzoesanu metylu i propylu). Nie stosować w przypadku stwierdzonej skazy
krwotocznej. Nie stosować w przypadku dzieci.

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Przy długotrwałym stosowaniu wystąpić mogą
alergiczne reakcje skórne (zaczerwienienie, pieczenie, świąd, wysypka, rumień, stany zapalne).

Dawkowanie
Do użytku zewnętrznego. Stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub według wskazówek lekarza. Aplikować miejscowo na skórę
zmienioną chorobowo. Równomiernie rozprowadzić na skórze cienką warstwę (pasek 3-10cm). Stosować 2-3 razy na dobę.
Każdorazowo po użyciu żelu należy umyć dokładnie dłonie.
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