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Příbalová informace

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však VIATROMB Forte Spray Gel 
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

VIATROMB Forte Spray Gel
( Heparinum natricum)

gel

Držitel rozhodnutí o registraci  
CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Vídeň, Rakousko

Výrobce:
Pharbil Waltrop GmbH, Waltrop, Německo

Složení
Léčivá látka: heparinum natricum 240 000 I.U./100 g
v liposomální formě
Pomocné látky: sójový lecithin, ethanol 96% (V/V), dihydrogenfosforečnan draselný, hydroxid sodný, 
čištěná voda. 

Indikační skupina
Dermatologikum, venofarmakum.

Co je VIATROMB Forte Spray Gel?
VIATROMB Forte Spray Gel je přípravek ve formě gelu ve spreji, který je určen k zevnímu použití. 
Léčivou látkou přípravku je heparin v liposomální formě. Liposomy jakožto nosiče léčivé látky 
zajišťují její vysoký průnik kůží. Heparin brání tvorbě krevních sraženin, má mírné účinky 
protizánětlivé, působí proti otokům, usnadňuje vstřebávání zánětlivé tekutiny a příznivě působí na 
průtok krve kůží. 

Kdy se používá VIATROMB Forte Spray Gel?
Přípravek se používá k léčbě povrchových hematomů (krevních podlitin) různého původu, např. 
vzniklých po úrazu a k léčbě otoků a pohmožděnin svalů, kloubů nebo šlach. Po  poradě s lékařem se 
dále používá k léčbě povrchových zánětů žil, křečových žil, bércových vředů nebo otoků při 
zhoršeném žilním návratu na dolních končetinách.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti. U dětí do 6 let se používá po konzultaci s lékařem.

Kdy se VIATROMB Forte Spray Gel nesmí používat?
VIATROMB Forte Spray Gel nesmí být používán při přecitlivělosti na heparin nebo na kteroukoli 
pomocnou látku obsaženou v přípravku a při zvýšené krvácivosti. Přípravek se nesmí nanášet na
otevřené rány, na hnisavé kožní projevy, na mokvající ekzémy a na sliznice. 

Má VIATROMB Forte Spray Gel nežádoucí účinky?
V ojedinělých případech se může objevit přecitlivělost projevující se svěděním nebo zčervenáním 
kůže. Tyto nežádoucí účinky po vysazení přípravku obvykle rychle vymizí. Případný výskyt 
nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.  
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Může VIATROMB Forte Spray Gel ovlivnit účinnost jiných léků?
Předchozí nebo střídavé nanášení přípravku na jedno místo s přípravky obsahujícími kyselinu 
salicylovou může vést k místnímu tečkovitému krvácení do kůže. 

Jak užívat VIATROMB  Forte Spray Gel?
Přípravek se nanáší na kůži v postiženém místě a jeho okolí 1-3krát denně 4 střiky a vmasíruje se. 
Denně může být použito maximálně 12 střiků. Při zánětech žil se přípravek nesmí vmasírovat, pouze 
jemně nanést. Léčba krevních podlitin a otoků obvykle trvá 10 dní, léčba zánětů žil trvá 1-2 týdny. 
Pokud dojte ke zhoršení vašich příznaků nebo nedojde k ústupu obtíží do 10 dnů, kontaktujete ihned 
svého lékaře. 
VIATROMB Forte Spray Gel se na postižené místo stříká přiloženou pumpičkou, po aplikaci se 
vytvoří tenká vrstva gelu.  

Upozornění
Přípravek by se neměl používat dlouhodobě, protože může vzniknout přecitlivělost projevující se 
svěděním nebo zčervenáním kůže. V takovém případě se poraďte s lékařem. 
VIATROMB Forte Spray Gel lze s vědomím lékaře podávat i v době těhotenství a kojení. 
Případy předávkování nejsou známy a vzhledem k místnímu podávání jsou nepravděpodobné.  

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování
Nepoužívejte  po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
11,5 g, 20 g nebo 25 g gelu. 

Datum poslední revize
16.11.2011




