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Heparin Hasco Forte żel 1000 j.m./1g 35 g
 

Cena: 21,89 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 35 g

Postać żel

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Heparin-Hasco forte to produkt leczniczy w postaci żelu na skórę, przeznaczony do miejscowego leczenia wspomagającego przy
chorobach żył powierzchniowych oraz obrzękach, stłuczeniach, krwiaków podskórnych. Substancja czynna żelu - heparyna- wykazuje
działanie przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe a także przeciwzapalne.

Skład
Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).
1 g żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej.

Substancje pomocnicze to: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, Polisorbat 20, aromat różany AR0287, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.
Zalecane dawkowanie: 2 do 3 razy na dobę należy równomierne rozprowadzić cienką warstwę żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na
zmienionym chorobowo miejscu.
Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Działanie
Heparin-Hasco forte zawiera heparynę, która działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Wskazania
leczenie wspomagające chorób żył powierzchniowych: zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,
obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku Heparin-Hasco forte:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku,
na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę,
ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień,
stany zapalne skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zdiagnozowaną skazą krwotoczną.
Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.
Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy odstawić.
Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

Heparin-Hasco forte zawiera glikol propylenowy, więc lek może powodować podrażnienie skóry.
Ze względu na zawartość w Heparin-Hasco forte metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, lek może
powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Heparin-Hasco forte może wchodzić w interakcje z:
lekami przeciwzakrzepowymi - tylko u pacjentów chorych na skazę krwotoczną, podczas długotrwałego stosowania na duże
powierzchnie skóry, może wtedy nasilić się działanie przeciwzakrzepowe.

Ciąża i karmienie piersią
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Heparyna nie przenika przez łożysko, jednak w okresie ciąży i karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie i w przypadkach
zdecydowanej konieczności.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Heparin-Hasco forte nie należy stosować u dzieci.
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