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Lioton 1000 żel 8,5 mg/g 50 g
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8,5 mg/g

Opakowanie 50 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 (1000 j.m.)/g, żel, 50 g

Opis
Lioton 1000 to produkt leczniczy o miejscowym działaniu przeciwzakrzepowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym do stosowania
w obrzękach, krwiakach, stłuczeniach, zapaleniu żył i żylakach kończyn dolnych.

Skład
Substancją czynną jest: heparyna (Heparinum natricum).

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

Substancje pomocnicze: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek
lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanoloamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Lek stosuje się zwykle do 10 dni, w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych przez 1-2 tygodnie.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle stosuje się 3-10 cm żelu, 1-3 razy na dobę. Skórę zaaplikowaną delikatnie masuje się aż do
wchłonięcia.

Działanie
Lioton 1000 zawiera heparynę, która wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne.

Wskazania
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 Leczenie wspomagające w:

chorobach żył powierzchownych - zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,
krwiakach podskórnych, obrzękach, stłuczeniach.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Lioton 1000:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - heparynę lub którykolwiek ze składników leku,
na otwarte rany, zmiany skórne sączące się,
nie stosować w okolicy oczu, nos, ust,
nie stosować w przypadku krwawienia,
nie stosować doustnie.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

reakcja alergiczna (zaczerwienienie, świąd),
zmiany skórne w przypadku występującej czerwienicy prawdziwej.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ze względu na obecność hydroksybenzoesanów metylu i propylu jako substancji pomocniczych nie należy stosować leku u osób z
alergią na parabeny.
Długotrwałe stosowanie heparyny może powodować skórne reakcje nadwrażliwości.
W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, wysypki, świądu należy przerwać stosowanie leku.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lioton 1000 może wchodzić w interakcje z:

innymi lekami przeciwzakrzepowymi,
kwasem acetylosalicylowym.
Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u osób poniżej 12 lat.

Opakowanie:
50g

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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