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HIRUDOID maść - 100g
 

Cena: 39,32 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 100 g

POSTAĆ MAŚĆ

PRODUCENT STADA ARZNEIMITTEL AG

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Heparinoidum

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: STADA

ILOŚĆ: 100g

lek do stosowania w przypadku tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków oraz przy zapaleniu żył powierzchniowych, których nie
można leczyć opatrunkiem

DZIAŁANIE:
Hirudoid® to lek dostępny w postaci maści i żelu, którego główny składnik polisiarczan mukopolisacharydowy wykazuje działanie:
przeciwzapalne
przeciwzakrzepowe
regeneracyjne.
Hirudoid® dzięki zawartości polisiarczanu mukopolisacharydowego zapobiega tworzeniu się zakrzepów powierzchownych, stymuluje
ich wchłanianie, wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe oraz przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków. Przyczynia się
do regeneracji struktur tkankowych.
WSKAZANIA:

Do stosowania miejscowego na skórę w przypadku: tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków, zapalenia żył powierzchownych,
których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym

DAWKOWANIE:

Nakładać 1-3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej
powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści/żelu. Hirudoid® w postaci maści/żelu należy wmasować w miejsca
zmienione chorobowo.

SKŁAD:
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Substancją czynną jest: mukopolisacharydowy polisiarczan (Mucopolisaccharidum polisulphatum).100 g maści zawiera 0,3 g
mukopolisacharydowego polisiarczanu, co odpowiada 25 000 j. Jednostki ustalone na podstawie APTT.
Substancje pomocnicze: glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże
maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetostearylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek,
tymol, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na polisiarczan mukopolisacharydowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy
nakładać żelu na otwarte rany i uszkodzoną skórę

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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