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Navodilo za uporabo
VENITAN Forte 10 mg/100 i.e. v 1 g gela
escin/natrijev heparinat
Za otekle in boleče noge
Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
– Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
– Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte farmacevtom.
– Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da
vam bo kar najbolje koristilo.
– Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem
navodilu. Glejte poglavje 4.
– Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 14-ih dneh, se posvetujte z
zdravnikom.
Kaj vsebuje navodilo
1. Kaj je zdravilo Venitan Forte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Venitan Forte
3. Kako uporabljati zdravilo Venitan Forte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Venitan Forte
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije
1. Kaj je zdravilo Venitan Forte in za kaj ga uporabljamo
Zdravilo Venitan Forte vsebuje dve učinkovini:
– escin, ki je mešanica snovi, pridobljena iz semen navadnega divjega kostanja, ki deluje
tako, da krepi napetost (tonus) ven ter zmanjšuje krhkost in prepustnost kapilar. Tako
zmanjša otekanje, pospeši krvni obtok in izboljša presnovo v prizadetem tkivu.
– heparin, ki je normalna sestavina človeškega organizma. Deluje tako, da preprečuje
strjevanje krvi, in s tem nastanek krvnih strdkov, ter deluje protivnetno.
Pomožni snovi dekspantenol in alantoin v zdravilu Venitan Forte pospešujeta prehajanje
obeh učinkovin skozi kožo in zaradi svojih dodatnih lastnosti izboljšata njuno delovanje.
Zdravilo Venitan Forte priporočamo:
– za lajšanje bolezni ven, kot so:
 boleče in vnete krčne žile (kažejo se kot oteklina ter občutek težkih in utrujenih nog
(npr. zaradi dolgotrajnega stanja)),
 krvni strdki v površinskih venah (tromboza),
 vnetja ven s krvnimi strdki (tromboflebitisi), vnetja ven po injekcijah in infuzijah
(flebitisi),
 stanje po trombozi ali trombotičnem vnetju vene, ki povzroča zastoj odtekanja krvi z
določenega področja in posledično otekanje, spremembe na koži, srbenje in bolečine
(posttrombotični sindrom), krči v mečih, vneta okolica golenske razjede;
– za lokalno zdravljenje topih poškodb, kot so podplutbe, udarnine, zmečkanine;
– za preprečevanje nastanka in zdravljenje pooperativnih in drugih motečih
brazgotin.

2 . Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Venitan Forte
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Ne uporabljajte zdravila Venitan Forte
– če ste alergični na učinkovine ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju
6).;
– če imate poškodovano kožo, npr. pri opeklinah, ekcemu ali odprtih ranah.
Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravil Venitan Forte se posvetujte s farmacevtom.
Če imate vnetje kože, vnetje vene zaradi strdka ali podkožne zatrdline, močne bolečine,
razjede, nenadno otekanje ene ali obeh nog, srčno ali ledvično popuščanje se morate nujno
posvetovati z zdravnikom, ker imate lahko resno bolezen.
Uporaba gela Venitan Forte ne nadomesti dodatnih drugih zdravljenj in ukrepov, kot so
uporaba hladnih obkladkov in nošenje predpisanih medicinskih kompresijskih nogavic.
Zdravilo Venitan Forte ne sme priti v stik z očmi in sluznicami. Po uporabi gela Venitan Forte
si temeljito umite roke.
Otroci
Na voljo ni zadostnih študij o uporabi tega zdravila pri otrocih. Zdravila Venitan Forte zato ne
smete uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let.
Druga zdravila in zdravilo Venitan Forte
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste
morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.
Medsebojno delovanje zdravila Venitan Forte z drugimi zdravili ni znano. Hkrati z zdravilom
Venitan Forte ni priporočljivo na isti predel kože nanašati drugih zdravil za lokalno uporabo.
Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte
z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.
Ker ni zadostnih študij o uporabi tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem, uporaba
zdravila Venitan Forte med nosečnostjo in dojenjem ni dovoljena.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Zdravilo Venitan Forte nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.
Zdravilo Venitan Forte vsebuje natrijev metilparahidroksibenzoat (E219)
Zdravilo Venitan Forte vsebuje natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), ki lahko povzroči
alergijske reakcije (tudi zapoznele).
Zdravilo Venitan Forte vsebuje propilenglikol (E1520)
Zdravilo Venitan Forte vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože.

3. Kako uporabljati zdravilo Venitan Forte
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste
negotovi, se posvetujte s farmacevtom.
Tanko plast zdravila Venitan Forte 1- do 3-krat na dan nanesite na kožo obolelih predelov in
okolico, ga narahlo vtrite in masirajte od spodaj navzgor. Gel nanašajte postopno, v manjših
količinah.
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Če imate vnetje ven, gela ne vtirajte, temveč le nanesite na kožo.
Če imate razjedo goleni, pazite, da gela ne nanesete na razjedo, temveč le na kožo v
okolici razjede, kjer je motena prekrvitev.
Pri krčnih žilah priporočamo kot dodatno zdravljenje povijanje nog z elastičnim povojem ali
uporabo kompresijskih nogavic.
Uporaba pri otrocih
Zdravila Venitan Forte ne smete uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let.

4. Možni neželeni učinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh
bolnikih.
Redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):
preobčutljivostne reakcije z znaki kot so rdečina, srbenje, izpuščaji in pekoč občutek na koži.
V tem primeru gel takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem
navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si
S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o
varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Venitan Forte
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Tega zdravila ne smete uporabljati datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini
poleg oznake »EXP:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega
meseca.
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu
odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi
pomagajo varovati okolje.
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije
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Kaj vsebuje zdravilo Venitan Forte
– Učinkovini sta escin in natrijev heparinat.
1 g gela vsebuje 10 mg escina in 100 i. e. natrijevega heparinata.
– Pomožne snovi so: dekspantenol, alantoin, natrijev metilparahidroksibenzoat (E219),
natrijev hidroksid (E524), karbomer, simetikon (E900), propilenglikol (E1520), prečiščena
voda.
Izgled zdravila Venitan Forte in vsebina pakiranja
Zdravilo Venitan forte je brezbarven, rahlo opalescenten, prozoren gel.
V škatli je tuba s 50 g ali 100 g gela.
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.
Način izdaje zdravila Venitan Forte
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
Proizvajalec
Salutas Pharma GmbH, Lange Göhren 3, 39171 Osterweddingen, Nemčija
Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 18. 6. 2019.
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