
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Hirudoid maść 40 g
 

Cena: 26,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g/100g

Opakowanie 40 g

Postać maść

Producent STADA ARZNEIMITTEL AG

Rejestracja

Substancja
czynna

Mucopolisaccharidum polisulphatum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: STADA

ILOŚĆ: 10 g

 

OPIS:

Hirudoid maść jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.

 

DZIAŁANIE:

Preparat przyspiesza rozpuszczanie się już istniejących drobnych skrzepów krwi, a także znikanie siniaków oraz obrzęków i działa
przeciwbólowo.

 

WSKAZANIA:

Stosowanie miejscowe w przypadku: tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków, zapalenia żył powierzchniowych, których nie można
leczyć opatrunkiem uciskowym. Hirudoid maść może być również stosowany do fono- i jonoforezy.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek należy 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 5cm maści. W przypadku bolesnego zapalenia, maść należy
delikatnie rozprowadzić na miejscach chorobowo zmienione. Lek może być stosowany 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:

100 g maści zawiera: substancja czynna: polisiarczan mukopolisacharydowy 0,3 g/100 g, co odpowiada 25 000 j. oraz substancje
pomocnicze: glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesanmetylu, propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol
cetosterylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu; na uszkodzoną skórę, otwarte rany, błony śluzowe i oczy.

 

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

