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Lioton 1000 żel *100g
 

Cena: 58,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8,5 mg/g

Opakowanie 100 g

Postać żel

Producent A.MENARINI INDUSTRIE PHARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.I.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Heparinum natricum

Opis produktu
 

Nazwa: Lioton 1000 

Opakowanie: 100 g

Skład: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 j.m.) heparyny sodowej (Heparinum natricum).

Wskazania: Leczenie wspomagające w chorobach żył powierzchownych takich jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach
kończyn dolnych, krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub
którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i
parahydroksybenzoesanu propylu, jako substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób z alergią na
parabeny.

Działania niepożądane: W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie i świąd skóry) lub
objawy reakcji pseudoalergicznych. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie
występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne grudkowo-plamkowe,
nacieczony krwotocznie wyprysk skórny ze stwierdzonym w badaniu histologicznym leukocytolitycznym zapaleniem naczyń
krwionośnych.
Dawkowanie: Lioton 1000 jest przeznaczony do stosowania miejscowego, na skórę. Produkt leczniczy należy stosować od 1 do 3 razy
na dobę nakładając 3-10 cm żelu na powierzchnię skóry i delikatnie wmasować, aż do wchłonięcia żelu. W przypadku ostrych obrzęków
po tępych urazach zaleca się stosowanie produktu leczniczego przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył
powierzchownych - od 1 do 2 tygodni.
Środki ostrożności: Produktu leczniczego nie należy stosować na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy
oczu, nosa i ust. Produktu leczniczego nie wolno podawać doustnie. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których
stwierdzono skazę krwotoczną. Z uwagi na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci
poniżej 12 lat, produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy stosować w tej grupie wiekowej.
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