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Heparin-Hasco Forte, żel 1000 j.m./g, 35 g
 

Cena: 24,53 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 000 j.m./g

Producent HASCO-LEK PPF

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania

Leczenie wspomagające:

w chorobach żył powierzchniowych:    
zapalenie żył  
zakrzepowe zapalenie żył
żylaki kończyn dolnych
obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne

 

Skład

1 gram żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej (Heparinum natricum).
Substancje pomocnicze biologicznie czynne: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

 

Dawkowanie

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
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Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zaleca się równomierne rozprowadzenie cienkiej warstwy żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na zmienionym chorobowo miejscu, 2 do
3 razy na dobę.
Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Stosowanie u dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej
grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heparin-Hasco Forte
W przypadku miejscowego stosowania leków zawierających heparynę nie są znane przypadki przedawkowania. Gdyby jednak taki
przypadek miał miejsce, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Heparin-Hasco Forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Heparin-Hasco Forte
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek składnik produktu. Nie stosować 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 produktu u osób z alergią na parabeny.
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