ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЕПАТРОМБІН
(HEPATHROMBIN )
Cклад: 100 г гелю містять гепарину натрію 30 000 МО або 50 000 МО;
допоміжні речовини: алантоїн, декспантенол, олія Pini pumilionis та Pini silvestris, карбомер 940, Lментол, динатрію едетат, триетанол амін, олія лимонна ефірна, сорбітол 70% рідкий, спирт
ізопропіловий, софтиген 767, полісорбат 80, вода очищена.
Форма випуску. Гель.
Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Гепарин або гепариноїди для місцевого
застосування. Код АТС C05B A 53.
Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Гепатромбін, гель – препарат високо дозованого
антикоагулянта прямої дії гепарину для зовнішнього застосування. Виявляє
місцеву антитромботичну, проти набрякову та протизапальну дію, стимулює процеси обміну
речовин у тканинах, а також грануляцію та епітелізацію тканин, чинить антисептичну і аналгезуючу
дії, покращує місцевий кровотік.
Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні гепарин не виявляє системної дії, відносно
швидко проникає крізь епідерміс і накопи чується у верхніх шарах шкіри. Із тканей виділяється
повільно, з періодом напів виведення близько 1 години.
Показання для застосування.


Профілактика та лікування тромбозів, флебітів, тромбофлебітів, варикозного розширення
вен, у т. ч. після операційних втручань;



травми закриті, в т. ч. спортивні (розтягнення, гематоми, удари, контузії);



тендовагініти;



поліпшення загоєння після операційних ран (з метою запобігання утворюванню після
операційних рубців).

Спосіб застосування та дози. Застосовується місцево. Дорослим стовпчик гелю (довжиною 5
см) наносять на ушкоджені ділянки шкіри 1-3 рази на добу. Гель втирають легкими масажними
рухами знизу догори. Тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально, залежно від стану
хворого.
Побічна дія. В окремих випадках можливі алергічні реакції: еритема, шкірний висип, кропив’янка,
ангіо невротичний набряк.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату; кровоточива виразка гомілки.
Передозування. У зв¢ язку з незначною системною абсорбцією передозування малоймовірне.
Особливості застосування. При тромбозі та тромбофлебіті не можна застосовувати масаж. Гель не
наносять на слизову оболонку, а також на відкриті рани. Досвід застосування в педіатрії відсутній.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний гель із запахом сосни і ізопропанолу;
Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі 15-25°С у недоступному для дітей
місці. Термін придатності - 3 роки.
Умови відпуску. Без рецепта.
Упаковка. По 40 г гелю у тубі, вкладеній у картонну упаковку.
Виробник. «Хемофарм» АД, Сербія.
Адреса. 26300, м. Вршац, Белградський шлях б/н,
тел./факс: 381/13/812345.

