
      

Долобене
Склад
Активні  речовини  Долобене:  гепарин  натрію,  декспантенол,

диметилсульфоксид

Фармакологічні властивості
Долобене  є  комбінованим  препаратом,  який  має  протизапальну,

протинабрякову і місцеву знеболювальну дію. Тривалість дії спостерігається до
12 годин.

показання
 травми, гематоми, ушкодження м'язів, періартикулярних структур або

суглобів;
 тендиніт,  тендовагініт,  бурсит,  плечолопатковий  періартрит  і

епікондиліт плеча (синдром «лікоть тенісиста»);
 гостра невралгія;
 гострий  больовий  синдром  при  поверхневих  тромбофлебітах,

флебітах, варикозному розширенні вен.
Форма випуску
Гель для зовнішнього застосування по 20 г, 50 г, 100 г у тубах.

Спосіб застосування
Курс  лікування  препаратом  Долобене  призначається  індивідуально  і

залежить від тяжкості перебігу захворювання.

 Гель  наносять  тонким  шаром  на  уражені  ділянки  або  навколо  них,
рівномірно розподіляють по поверхні шкіри легкими втираючими рухами 2 - 4
рази на добу. При накладенні пов'язок з Долобене перев'язувальний матеріал
налагоджують тільки після того як більша частина гелю вбереться в шкіру і
випарується містить в складі препарату спирт, це займає кілька хвилин.

При  використанні  ионофореза  гель  наносять  на  катод.  Також Долобене
використовують при проведенні фонофорезу.

Протипоказаний дітям до 5 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю:
Протипоказаний для застосування в період вагітності та годування груддю.

Особливості по застосуванню
Не слід використовувати Долобене в комбінації з іншими мазями і гелями.



Під час лікування може виникнути фоточутливість, тому потрібно уникати
впливів прямих сонячних променів і відвідувань солярію.

Долобене  не  можна  наносити  на  слизові  оболонки  очей,  носа,  рота,
відкриті рани, пошкоджені ділянки шкіри, післяопераційні рубці.

Протипоказання
 підвищена чутливість до одного з компонентів Долобене;
 бронхіальна астма;
 тяжкі порушення функції печінки і нирок;
 виражені порушення з боку серцево-судинної системи;
 відкриті рани в місці нанесення.

Побічні ефекти
 місцеві  шкірні  реакції:  почервоніння,  свербіж,  відчуття  печіння  на

місці нанесення гелю;
 виникнення запаху часнику з рота, зміна смакових якостей;
 набряк Квінке, кропив'янка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії
Одночасне  застосування  Долобене  з  суліндаком  може  привести  до

виникнення важких токсичних реакцій, таких як периферична нейропатія.

Активна речовина препарату - диметилсульфоксид підсилює специфічну і
токсичну активність деяких лікарських засобів, тому слід уникати одночасного
застосування інших препаратів місцевої дії і Долобене.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Передозування
Дані про передозування відсутні.

Умови зберігання
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° C.

Категорія відпустки
Без рецепта.

Інструкція  препарату  Долобене  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні  Долобене з  метою лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


