PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
Lioton 1000 TV/g gelis
Heparino natrio druska

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
Šį vaistą galima įsigyti be recepto, tačiau Lioton gelį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis
būtų geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją. Šis vaistas skirtas Jums,
todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu
jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį
poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1.
Kas yra Lioton ir nuo ko jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Lioton
3.
Kaip vartoti Lioton
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Lioton
6.
Kita informacija

1.

KAS YRA LIOTON IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Lioton veiklioji medžiaga yra heparinas (heparino natrio druska). Jis paruoštas gelio pavidalu, tinkamu
tepti odą. Vartojant pažeistoje vietoje heparinas apsaugo nuo kraujo krešulių susidarymo paviršinėse
venose, gerina vietinę mikrocirkuliaciją (kraujotaką smulkiosiose kraujagyslėse) ir mažina patinimą.
Lioton vartojamas:
paviršinių venų ligų simptomams gydyti (pvz., būdingų išsiplėtusioms venoms),
apsaugai nuo dėl išsiplėtusių venų atsirandančių komplikacijų (kraujo krešulių susidarymo
pažeistose venose esant jų sienelių uždegimui arba be jo, opų susidarymo odoje virš išsiplėtusių
venų),
pažeistų venų sienelių uždegimo, pasireikusio po chiruginių operacijų gydymui;
dėl venų operacijos atsiradusių simptomų slopinimui (pvz., mėlynių, patinimo),
dėl sąnarių ir raumenų traumų, sausgyslių patempimo atsirandančio patinimo ir kraujosrūvų
mažinimui.
Esant poreikiui Lioton gelis vietiniam gydymui gali būti vartojamas vienas arba derinant su
sisteminėmis gydymo priemonėmis.

2.

KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT LIOTON

Lioton vartoti negalima:
jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) heparinui arba bet kuriai pagalbinei Lioton
medžiagai.
Specialių atsargumo priemonių reikia:
kai yra padidėjusi kraujosrūvų tikimybė; tokiu atveju gydymas Lioton turi būti atidžiai įvertintas
gydytojo;
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jeigu panaudojus Lioton atsiranda alergijos (padidėjusio jautrumo) požymių ir simptomų. Tokiu
atveju Lioton vartojimą reikia nutraukti nedelsiant;
jeigu yra atvirų žaizdų, iš odos kraujuoja arba yra odos infekcijos požymių plote, kurį reikia
gydyti, Lioton vartoti negalima;
srityse, nepadengtose oda (pvz., lyties organų, burnos ertmės gleivinės) Lioton vartoti negalima.

Vaikai ir paaugliai
Lioton nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams gydyti, nes nenustatytas jo vartojimo
saugumas šioje amžiaus grupėje.
Kitų vaistų vartojimas
Ypatingo atsargumo Jums reikia laikytis, jeigu vartojate geriamuosius antikoaguliantus (tai yra
vaistus, apsaugančius nuo krešulių susidarymo). Šiais atvejais heparino vartojimas odai tepti gali
sukelti kraujo krešėjimo laiko pailgėjimą.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui
arba vaistininkui.
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Duomenų apie Lioton vartojimą nėštumo ar žindymo metu nėra.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Lioton gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Lioton medžiagas
Lioton sudėtyje yra metilo parahidroksibenzoato (E218)ir propilo parahidroksibenzoato (E216). Šios
medžiagos gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos.
3.

KAIP VARTOTI LIOTON

Lioton visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba
vaistininką.
Dozavimas ir vartojimo metodas
Gelis tepamas ant odos pažeistoje vietoje ir švelniai įtrinamas 1-3 kartus per parą. Iš tūbelės patartina
išspausti 3-10 cm gelio.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, reikia kreiptis į gydytoją.
Pavartojus per didelę Lioton dozę
Apie Lioton perdozavimo atvejus pranešimų negauta.
Pamiršus pavartoti Lioton
Pamiršus pasitepti Lioton, padarykite tai, kai tik atsiminsite. Negalima vartoti dvigubos dozės norint
kompensuoti praleistą dozę.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Lioton, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Alerginių reakcijų vartojant hepariną odai tepti pasitaiko labai retai (pasireiškia mažiau kaip 1 iš 10
000 pacientų).
Tačiau pavieniais atvejais (dažnis nežinomas; neįmanoma nustatyti pagal turimus duomenis) gali
pasitaikyti tokių padidėjusio jautrumo reakcijų kaip odos paraudimas ir niežulys, kurios, nustojus
vartoti vaisto, greitai išnyksta.
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Jeigu pasireiškė šiame lapelyje neminėtas nenurodytas poveikis, pasakykite gydytojui arba
vaistininkui.

5.

KAIP LAIKYTI LIOTON

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Ant tūbelės ir dėžutės po „EXP/Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Lioton vartoti
negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus
vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

KITA INFORMACIJA

Lioton sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra heparino natrio druska. 1 g gelio yra 1000 TV heparino natrio druskos
- Pagalbinės medžiagos: karbomeras 940, metilo parahidroksibenzoatas (E218), propilo
parahidroksibenzoatas (E216), etanolis, karčiavaisių citrinmedžių apyvaisių eterinis aliejus, levandų
eterinis aliejus, trolaminas, išgrynintas vanduo.
Lioton išvaizda ir kiekis pakuotėje
Lioton yra želė konsistencijos, beveik skaidrus, bespalvis ar lengvai gelsvokas, švelnaus aromatinio
kvapo gelis.
Tūbelėje yra 30 g, 50 g arba 100 g gelio.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.
Rinkodaros teisės turėtojas
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi 3,
Florence, Italija
Gamintojas
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l.
Via Sette Santi 3,
Florence, Italija
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
Jasinskio g. 16a, Vilnius 01112
Tel. +370 5 269 19 47

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-02-29
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
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