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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

HepaGel geel 400 TÜ/g 
Heparinum natricum 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
HepaGel geeli täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad, peate oma arstiga ühendust võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on HepaGel ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne HepaGel geeli kasutamist 
3. Kuidas HepaGel geeli kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas HepaGel geeli säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON HEPAGEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
HepaGel on välispidiselt kasutatav hepariini geel, millel on verehüübimist ja põletikuku pärssiv toime. 
Ravimi toimeaine suurendab pindmiste hematoomide lahustumist ning leevendab kudede pinget ja 
sellega kaasnevat valu. 
Kehaomase ainena ei põhjusta hepariin ärritusnähte. HepaGel’i nahaläbitavust soodustav geelialus 
kutsub esile soovitud jahutamise. HepaGel ei sisalda rasvaseid koostisosasid ja ei riku elastseid sukki. 
 
HepaGel geel on näidustatud pindmiste veenide põletiku või hematoomide lokaalseks raviks. 
 
HepaGel geeli kasutatakse varikoossete veenilaienditega kaasnevate häirete nagu valu, jalgade 
raskustunde, jalatursete (ödeem) ja säärelihaste krampide korral. Lisaks kasutatakse HepaGel geeli ka 
spordi- ja olmetraumadest tingitud verevalumite ning tursete korral. Ravimit kasutatakse ka kõvade 
armide pehmendamiseks.  
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE HEPAGEL GEELI KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage HepaGel geeli 
- kui te olete ülitundlik toimeaine hepariini või HepaGel geeli mõne koostisosa suhtes. 
Kui te kahtlete, siis testige ravimi sobivust kõigepealt väikesel nahapinnal. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga HepaGel 
HepaGel geeli ei tohi manustada verejooksu korral, seda ei tohi kanda lahtistele haavadele ja 
limaskestadele, samuti infitseeritud nahapiirkondadele mädase protsessi korral. Vältida silma 
sattumist.  
Kui teil esineb trombembooliaga seotud veenihaigus, ei tohi geeli naha sisse masseerida. Kui 
sümptomid püsivad või süvenevad, pöörduge arsti poole. 
Kui te põete teisi haigusi, teil esineb allergiat või te võtate või kasutate välispidiselt teisi ravimeid 
(sealhulgas retseptivabasid ravimeid), rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
Järgige arsti nõuandeid soovitusliku annuse, samuti füsioteraapia ja tugisukkade kandmise kohta. 
HepaGel geel ei sisalda rasvu, mistõttu ei avalda see mõju kummisisaldusega tugisukkadele. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
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Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
HepaGel geeli kasutamine koos toidu ja joogiga 
Erinõuded puuduvad. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
HepaGel geeli kasutamine ei ole teadaolevalt lootele ohtlik. 
HepaGel geeli kasutamine ei ole teadaolevalt rinnaga toidetavatele imikutele ohtlik. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
HepaGel geel ei mõjuta autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet. 
 
Oluline teave mõningate HepaGel geeli koostisainete suhtes 
Ei ole kohaldatav. 
 
 
3. KUIDAS HEPAGEL GEELI KASUTADA  
 
Õhuke kiht geeli kantakse kaks või kolm korda päevas haigele kohale ja määritakse õrnalt ilma 
masseerimata laiali.  
Kasutage annust, mis on kirjas pakendi infolehes või mille arst teile määras. 
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Kui teil on tunne, et HepaGel geeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te kasutate HepaGel geeli rohkem kui ette nähtud 
HepaGel geeli omaduste tõttu on üleannustamine praktiliselt võimatu. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka HepaGel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Harvadel juhtudel on HepaGel geeli koostisainete suhtes esinenud ülitundlikkusreaktsioone. Sellistel 
juhtudel tuleb ravimi kasutamine lõpetada. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS HEPAGEL GEELI SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Ärge kasutage HepaGel pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast Kõlblik kuni. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
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Mida HepaGel sisaldab 
 
- Toimeaine on naatriumhepariin. 1 g geeli sisaldab 400 TÜ naatriumhepariini. 
- Abiained on isopropüülalkohol, glütseriin, fenoksüetanool, karbomeer, naatriumhüdroksiid, 

puhastatud vesi.  
 

Kuidas HepaGel välja näeb ja pakendi sisu 
 
Läbipaistev värvitu geel. Tuub sisaldab 50 g või 100 g geeli. 
 
Müügiloa hoidja ja ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja 
 
Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd., Maironio g. 13-7, 3000 Kaunas, Leedu 
 
Tootja 
 
Spirig Pharma Ltd., 4622 Egerkingen, Šveits 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2010 


