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Hirudoid 0,3 g/100 g, maść, 40 g
 

Cena: 21,11 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g/100g

Opakowanie 40 g

Postać maść

Producent STADA ARZNEIMITTEL AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Mucopolisaccharidum polisulphatum

Opis produktu
 

Wskazania

Tępe urazy z krwiakami lub bez krwiaków.
Zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Hirudoid maść może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Przy jonoforezie maść jest podawana pod katodę.

Dawkowanie

Lek do stosowania miejscowego, na skórę.
Nakładać 2 do 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. Lek wmasować w miejsca zmienione chorobowo. W
przypadku bolesnego zapalenia, maść należy delikatnie rozprowadzić na miejsca chorobowo zmienione. Maść może być
używany jako opatrunek z maści.
W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni.
Hirudoid może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Podczas jonoforezy maść jest podawana pod katodę.

Skład
Substancją czynną leku jest polisiarczan mukopolisacharydowy 0,3 g, co odpowiada 25 000 j.*
(*Jednostki ustalone na podstawie APTT).
Pozostałe składniki to: 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.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (uczulenie) na polisiarczan mukopolisacharydowy, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Otwarte rany i uszkodzona skóra.
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Działania niepożądane
Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo rzadko.
Bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po
zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego. 4- hydroksybenzoesan metylu i propylu może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W temperaturze poniżej 25° C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek można stosować w czasie
ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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