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Lioton 1000 żel 8,5 mg/g 100 g
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8,5 mg/g

Opakowanie 100 g

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

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Heparinum natricum

Opis produktu
 

O produkcie
Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 100 g

Opis
Żel Lioton 1000 jest lekiem

do stosowania na skórę, który dzięki zawartości heparyny, wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i
przeciwzapalne.

Skład
Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).

1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej.

Substancje pomocnicze: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksy-benzoesan, etanol 96%, olejek
lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanoloamina, 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.

Lioton 1000 stosuje się na skórę, raz do 3 razy na dobę, nakładając pasek żelu o długości 3-10 cm na powierzchnię skóry i delikatnie
masując, aż do wchłonięcia żelu.

W przypadku obrzęków po urazach zaleca się stosowanie leku przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył
powierzchownych przez 1 do 2 tygodni.
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 Działanie
Zawarta w preparacie heparyna poprawia mikrokrążenie, dzięki czemu Lioton 1000 działa przeciwobrzękowo. Ponadto, lek wykazuje
miejscowe działanie o charakterze przeciwzakrzepowym oraz przeciwzapalnym.

Wskazania
Lioton 1000 stosuje się wspomagająco w leczeniu:

chorób żył powierzchownych, takich jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych;
krwiaków podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku:

w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (zwłaszcza u osób z alergią na parabeny).
na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust.
w przypadku krwawienia.
Leku nie wolno przyjmować doustnie.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Lioton 1000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych 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.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ponieważ brak jest badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci poniżej 12 lat, leku Lioton 1000 nie należy
stosować w tej grupie wiekowej.

Opakowanie:
100g

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
MENARINI
C/Alfonso XII, 587 E; Hiszpania
Barcelona
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