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Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03186-Z1A 
 

 

 

Písomná informácia pre používateľov 

 

Vážený pacient, 

Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pozorne, lebo obsahuje dôležité informácie o tom, ako 

sa liek používa bezpečne a účinne. Ak máte prípadné otázky, spýtajte sa lekára alebo lekárnika. 

 

 

Heparin AL Gel 30 000 

(heparinum natricum) 

 

Dermálny gél 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 

ALIUD PHARMA GmbH  

Gottlieb-Daimler-Strasse 19 

D-89150 Laichingen 

Nemecko 

 

Výrobca: 

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

D-61118 Bad Vilbel 

Nemecko 

 

Zloženie lieku 

Liečivo: 

100g gélu obsahuje: heparinum natricum (sodná soľ heparínu) 0,2 g; čo zodpovedá 30 000 I.U. 

(medzinárodných jednotiek). 

 

Pomocné látky: 

acidum polyacrylicum (kyselina polyakrylová), sorbitolum 70% non crystallisabile (nekryštalizujúci 

sorbitol 70%), polysorbatum 80 (polysorbát 80), dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu 

disodného), trolaminum (trolamín), monodiglycerida saturata media oxyethylenata (etoxylované 

monoglyceridy nasýtených kyselín C8-C10), pini pumilionis etheroleum (kosodrevinovaná silica), pini 

etheroleum (borovicová silica), levomentholum (levomentol), alcohol isopropylicus 

(izopropylalkohol), aqua purificata (čistená voda). 

 

Farmakoterapeutická skupina 

Dermatologikum, venofarmakum. 

 

Indikácie 

Heparin AL Gel 30 000 sa používa ako podporná liečba pri tupých poraneniach (pomliaždeniny/ 

modriny). 

 

Kontraindikácie 

Kedy nesmiete Heparin AL Gel 30 000 používať? 

Tento liek sa nesmie používať u pacientov so známou precitlivenosťou na sodnú soľ heparínu alebo 

ktorúkoľvek látku obsiahnutú v lieku. 

 

Čo musíte mať na pamäti, ak ste tehotná alebo dojčíte? 
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Podľa doterajších skúseností u tehotných a dojčiacich žien sa nepredpokladá škodlivý účinok. Heparín 

neprechádza placentou a nevylučuje sa do materského mlieka. 

 

Čo treba mať na pamäti pri používaní lieku  

Heparin AL Gel 30 000 sa nesmie aplikovať na otvorené rany a/mokvajúce ekzémy, na sliznice a do 

očí. 

 

Interakcie 

Aké lieky ovplyvňujú účinok lieku Heparin AL Gel 30 000 

Nie sú známe interakcie pri lokálnom používaní tohto lieku. 

 

Dávkovanie a spôsob podávania, dĺžka liečby 

Nasledovné informácie platia, ak vám lekár neodporučil iné dávkovanie lieku Heparin AL Gel 30 000. 

 

Riaďte sa radami lekára a dodržiavajte dávkovanie, aby liečba liekom Heparin AL Gel 30 000 bola 

bezpečná a účinná. 

 

 

Aké množstvo lieku a ako často sa Heparin AL Gel 30 000 používa? 

Heparin AL Gel 30 000 sa nanáša rovnomerne v tenkej vrstve na postihnuté miesto 2-3 krát denne. 

 

Ako dlho sa Heparin AL Gel 30 000 používa? 

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Pokiaľ lekár neodporučí inak, Heparin AL Gel 30 000 sa používa 

počas 10 dní. 

 

Nežiaduce účinky 

Aké nežiaduce reakcie sa môžu vyskytnúť počas používania lieku Heparin AL Gel 30 000? 

Alergické reakcie na heparín používaného lokálne na kožu, sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Avšak 

v ojedinelých prípadoch môžu mať pacienti skúsenosti s alergickými reakciami ako sú sčervenanie 

kože alebo svrbenie; po skončení liečby však tieto príznaky obvykle rýchlo vymiznú. 

 

Pri výskyte nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, sa o ďalšom 

používaní lieku poraďte s lekárom alebo lekárnikom. 

 

Čo treba robiť v prípade výskytu nežiaducich účinkov? 

V prípade výskytu alergickej kožnej reakcie treba liečbu liekom Heparin AL Gel 30 000 prerušiť.  

Iné špeciálne opatrenia nie sú potrebné. 

 

Varovanie 

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale. 

 

Balenie 

40 g a 100 g gélu 

 

Uchovávanie 

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale. 

Liek uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

Dátum revízie textu 

November 2014 


