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Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls29165/2013 

 

Příbalová informace - VP  

Informace pro použití, čtěte pozorně!  

 

VENORUTON  

gel  

 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika    

 

Výrobce 

Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129,  140 00  Praha 4, Česká republika 

 

Složení:  
Léčivá  látka: oxerutinum 2 g ve 100 g gelu.  

Pomocné látky: roztok hydroxidu sodného, dihydrát edetanu disodného, benzalkonium- chlorid, 

karbomer 980, čištěná voda.  

 

Indikační skupina:  
Venofarmakum.  

 

Charakteristika:  
Venoruton gel má více složek, jeho účinná složka působí na stěnu nejmenších cév, zvětšuje její 

odolnost a normalizuje její propustnost.  Má rovněž protizánětlivý účinek a tudíž široké možnosti 

k místní léčbě otoku a dalších příbuzných příznaků majících původ v chronické žilní 

nedostatečnosti nebo v úrazu. 

Jde o gel na vodném základě bez alkoholu, nemastný a bez zápachu.  Je velmi dobře snášen a po 

nanesení na kůži rychle proniká pokožkou.  Jeho komponenty jsou zjistitelné za 30 minut v kůži a 

za 2 až 5 hodin v podkožní tukové tkáni. 

 

Indikace:  
Venoruton gel je vhodný k léčbě při pocitu těžkých a bolestivých nohou, u otoků kotníků a bérců 

při chronické žilní nedostatečnosti vzniklé u křečových žil nebo po žilních zánětech.  Přípravek se 

užívá po ošetření křečových žil sklerotizací (opichem), u bolestí a otoků poúrazového původu, 

podvrtnutí a vymknutí, svalového zhmoždění.  Venoruton gel je vhodný pro léčbu dospělých a 

dětí od 6 let věku.  Dospělý pacient může léčbu zahájit sám.  Použití Venorutonu gelu u dětí zváží 

lékař.   

Venoruton gel může být používán od 4. měsíce těhotenství i v období kojení.  

 

Kontraindikace:  
Neužívejte Venoruton gel při přecitlivělosti na některou složku přípravku.  

Neužívejte Venoruton gel v prvních třech měsících těhotenství.  

  

Nežádoucí účinky:  
Venoruton gel je dobře snášen. Ojediněle se u přecitlivělých pacientů mohou objevit kožní reakce 

podobné kopřivce a jiné neobvyklé reakce. V těchto případech je třeba přerušit léčbu a poradit se 

se svým lékařem.  Tyto příznaky však zpravidla spontánně vymizí záhy po přerušení užívání.  
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Interakce:  
Účinky Venorutonu gelu a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Užíváte-li jiné léky na 

lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání Venorutonu gelu se svým 

lékařem.  Při předpisu jiných léků oznamte svému lékaři, že užíváte Venoruton gel. O vhodnosti 

současného užívání jiných volně prodejných léků se poraďte s lékařem.  

 

Dávkování a způsob použití:  
Pokud nedoporučí Váš lékař jinak naneste ráno a večer gel na léčené oblasti a jemně masírujte, 

dokud gel není vstřebán a pokožka není suchá. U dětí by plocha léčené oblasti neměla přesáhnout 

velikost dvou dlaní léčeného dítěte. Přípravek by měl být užíván podle doporučení Vašeho lékaře 

po dobu trvání obtíží.  

 

Upozornění:  
Jestliže nedojde k ústupu obtíží po 3 týdnech léčby je nutné, aby pacient vyhledal lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu.   

Při požití Venorutonu gelu dítětem se poraďte s lékařem.  

 

Uchovávání 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vzdušnou vlhkostí. 

 

Varování:  
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti označené na obalu jako "Použ. do".   

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.  

 

Balení:  
Tuba se 40 nebo 100 g 2% gelu.  

 

Datum poslední revize: 

21.2.2013 

 


