
Гірудовен
Склад и форма випуску.
Виробляється  у  вигляді  гелю,  призначеного  для  зовнішнього  нанесення.

Активні компоненти - екстракт каштана кінського, камфора, ментол, екстракт
проявлення медичної.

Показання.
Використовується  для  симптоматичного  лікування  набряклості,  напруги  і

почуття тяжкості в нижніх кінцівках, а також при появі втоми і болів в ногах,
викликаних тривалим ходінням.

Гель використовується в комплексній терапії варикозного розширення вен,
а  також  при  патологічних  станах,  асоційованих  з  порушенням  кровообігу  в
ногах.  Застосування  гелю  дає  хороші  результати,  коли  необхідно  швидко
покращити стан шкіри ніг при зміні її кольору, підвищеної сухості і в'ялості.

Протипоказання.
Гірудовен  не  використовують  в  терапії  пацієнтів,  які  страждають

індивідуальною  непереносимістю  його  інгредієнтів.  Категорично  заборонено
використовувати лікарський засіб в терапії  пацієнтів з порушенням згортання
крові і схильністю до кровотеч.

Застосування при вагітності та годуванні груддю.
Гель не використовується в терапії годуючих та вагітних. Якщо неможливо

обійтися без застосування засобу в терапії  лактирующих пацієнток, то жінку
інформують про необхідність відмови від грудного вигодовування.

Спосіб застосування та дози.
Перед  використанням  препарату  рекомендується  відвідати  лікаря.

Гірудовен  призначений  тільки  для  зовнішнього  нанесення.  При використанні
кошти необхідно стежити за тим, щоб воно не потрапило на слизову оболонку
очей, статевих органів або рота. Препарат необхідно наносити на попередньо
очищені ділянки тіла з паталогічна змінами легкими масажними рухами. Засіб
необхідно втирати до повного всмоктування. Після використання Гірудовен слід
ретельно вимити руки.

Заборонено нанесення гелю на ділянки шкіри з порушенням її цілісності.
Тривалість лікування, кратність прийому і дози лікарського засобу встановлює
лікар.  Якщо  немає  інших  рекомендацій,  то  гель  наносять  5  разів  на  день.
Препарат призначений для тривалого використання.



Передозування.
Випадки  передозування  препаратом  Гірудовен  не  зареєстровані.  При

випадковому проковтуванні гелю хворому слід промити шлунок і забезпечити
отримання сорбентних засобів.

Побічні ефекти.
Препарат добре переноситься хворими, проте в поодиноких випадках при

індивідуальній  чутливості  до  його  інгредієнтів  у  пацієнтів  можуть  виникнути
місцеві  алергічні  реакції,  які  проявляються  свербінням,  почервонінням  і
висипаннями  шкірних  покривів.  Побічні  симптоми  швидко  проходять  після
припинення використання лікарського засобу.

Умови та термін зберігання.
Гірудовен  повинен  зберігатися  в  прохолодних  місцях,  які  захищені  від

проникнення сонячного світла. Тривалість зберігання гелю - 4 роки.

Виробник.
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Інструкція  препарату Гірудовен  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Гірудовену  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!


