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Betegtájékoztató 

Lioton® 100 OOO 

108731 

BERLlN-CHEMIE 
MENARINI 

---Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. -Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e ~ 
gyógyszer körültekintő alkalmazása. 
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. 
További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez. 
Sürgösen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 

A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen típusú gyógyszer a Lioton 100 OOO gél és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Lioton 100 OOO gél alkalmazása elött. 
3. Hogyan kell alkalmazni a Lioton 100 OOO gélt? 
4. Lehetséges mellékhatások. 
5. A készítmény tárolása. 

Mit tartalmaz a készítmény? 

Hatóanyag: 
0,833 g (100 OOO NE) heparin-nátrium 100 g gél
ben. 

Egyéb összetevök: 
Propil-parahidroxibenzoát, narancsvirágolaj, leven
dulaolaj, metil-parahidroxibenzoát, trolamin , kar
bomer 940, etanol, tisztított víz. 

A forgalomba hozatali engedély jogosult ja: 
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. 
Firenze, Olaszország 

Forgalmazza: 
_ Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 
- 125, 12489 Berlin, Németország = Gyártó: 
iiiiiiiiii A. Menarini Manufacturing Logistics and Services 

S.r.l. , Via Setle Santi 3, 50131 Firenze, Olaszor
szág 

Csomagolás: 
20 g, 50 g vagy 100 g gél csavaros, müanyag kupak
kai lezárt tubusba töltve. 
1 tubus dobozban. 

1. Milyen típusú gyógyszer a Lioton 100 OOO 
gél és milyen betegségek esetén alkal
mazható? 

A Lioton 100 OOO gél egy heparin tartalmú gél készít
mény külsöleges használatra. Alkalmazása olyan 
kóros, gyulladásos vagy sérüléses eredetü bőrelvál
tozásokban javallt önmagában vagy egyéb kezelés
sei kiegészítve, amelyekben a helyi kezelés duzza
dást (exszudációt, ödémát) csökkentő , véralvadást, 
illetve gyulladást gátló hatásától pozitív eredmény 
várható. 
A Lioton 100 OOO gél használata elsösorban a vénák 
belgyógyászati, érsebészeti, balesetsebészeti és 
ortopédiai jelleg ü gyulladásos megbetegedései ese
tén javasolt. 

Milyen esetekben alkalmazható 
a Lioton 100 OOO gél? 
A felszíni vénák megbetegedésének kezelésére, így 
visszérbetegség és szövődményei , felületes vénás 
trombózis, a vénák körüli szövetek vagy a vénafal 
gyulladása, lábszárfekély, mütét utáni visszérgyulla
dás esetén, valamint vena saphena mütét (saphe
neetomia, a véna mütéti eltávolítása) után alkalma
zandó. 
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Használata javasolt sérülések, zúzódások, véraláfu
tások, helyi duzzanatok és gyulladások, illetve az 
izmok és inak, valamint az ízületek sérülései és 
húzódásai esetén is. 

2. Tudnivalók a Lioton 100 OOO gél 
alkalmazása elött 

A Lloton 100 OOO gél nem alkalmazható: 
Heparinnal vagy a készitmény bármely egyéb 
összetevöjével - paraben allergia - szembeni túl
érzékenység esetén. 
Nyílt bőr- vagy nyálkahártya sérülés, vérzés ese
tén. 

Gennyes folyamatokban a fertőzés helyén. 

Milyen esetekben kell fokozott elövlgyázatos
sággal eljárni? 
Bevérzések előfordulása esetén azonnal a kezelő
orvoshoz kell fordulnia. 
A Lioton 100 OOO gél segédanyagként metil- és pro
pil-parahidroxibenzoátot tartalmaz, ezért nem szabad 
paraben allergiák esetén használni. 

Alkalmazható-e a készítmény terhesség vagy 
szoptatás esetén? 
Kérdéseivel bármely gyógyszer szedése előtt fordul
jon orvosához, vagy gyógyszerészéhez. 
Terhesség és szoptatás alatt csak az előnylkockázat 
gondos mérlegelése után alkalmazható. Ennek 
eldöntésében kérjen kezelőorvosától tanácsot. 

-.lsmeretes, hogy a hatóanyag nem jut át a placentán, 
illetve nem választódik ki az anyatejben, azonban 
alkalmazásával kapcsolatban specifikus adatok nem 
állnak rendelkezésre. 

Mire kell figyelni más gyógyszerekkel való 
__ együttes alkalmazás esetén? 
= Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógy
- szerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb 
~ gyógyszereiről , beleértve a vény nélkül kapható 
- készítményeket is. --- A heparin alkalmazása tovább növelheti a protrombin 
- időt a szájon át szedett véralvadásgátló készítmé-

nyekkel (úgynevezett antikoagulánsokkal) kezelt 
betegek esetében. 

3. Hogyan kell alkalmazni 
a Lioton 100 OOO gélt? 

Az érintett bőrfelületen naponta 1-3 alkalommal 3-10 
cm-nyi gélt gyengéden masszírozzunk be. Elegendő 
tapasztalat híján alkalmazása gyermekek számára 
nem javasolt. -4. Lehetséges mellékhatások _ 
A heparinnal szembeni allergiás reakciók a bőrön ~ 
történő alkalmazás esetén nagyon ritkák. -
Túlérzékenységi reakciók, pl. bőrpír és viszketés ~ 
elvétve előfordulhatnak , de a készítmény alkalmazá- = 
sának abbahagyását követően általában gyorsan 
elmúlnak. 

5. A készítmény tárolása 
Legfeljebb 25 OC-on tárolandó. 
A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejá
rati időn belül szabad felhasználn i. 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 

Lioton 100 OOO gél 50 g OGYI-T-7245/01 
Lioton 100 OOO gél 100 g OGYI-T-7245/02 
Lioton 100 OOO gél 20 g OGYI-T-7245/03 

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 
2008.11 .21 




