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BIJSLUITER  
 
 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat 
belangrijke informatie in verband met uw behandeling. 
Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet u uw arts of apotheker raadplegen.  

• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog nodig.  

• Raadpleeg uw apotheker als u informatie of advies nodig hebt. 
    

 
Inhoud van deze bijsluiter: 
1. Wat is Hemeran en waarvoor wordt het gebruikt ? 
2. Wat moet u weten voordat u Hemeran gebruikt ? 
3. Hoe wordt Hemeran gebruikt ? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Hemeran ? 
6. Aanvullende informatie 
 
 

HEMERAN 1% crème 
Heparinoïde crème 

 
 
De werkzame stof is : Sal natric. complexi calcii per sulfationem praeparati ex acido methylio 
polygalacturonico 1 g / 100 g  
 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn : Ammonia - Arlatone - Carbomer - Isopropylmyristaat 
- Cetyl-stearyl alcohol - Vloeibare paraffine - Propyleenglycol - Fenoxyethanol - Polyoxyethyleen-
stearyl ether - Parfum - Gezuiverd water 
 
Registratiehouder :  
Novartis Consumer Health N.V. 
Medialaan, 30 / 5 
B - 1800 Vilvoorde 
 
Fabrikant :  
Novartis Consumer Health S.A. 
CH-1260 Nyon / Vaud (Zwitserland) 
 
Registratienummer :  
16 IS 91 F7 
 
 

1. WAT IS HEMERAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 
 
Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte : 
Crème aan 1%. Verpakking van 50 g. 
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Geneesmiddelengroep of type van werking : 
Geneesmiddel met een werking vergelijkbaar met die van heparine. 
 
Therapeutische indicaties

- Ontsteking van de perifere en oppervlakkige aders (flebitis) 

 :  
Behandeling van de symptomen in geval van : 

- Oppervlakkige bloeduitstortingen (blauwe plekken) 
 
 
 

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U HEMERAN GEBRUIKT 
 
Gebruik Hemeran niet
- op open wonden 

 :   

- op zweren 
- op slijmvliezen of ogen 
- in geval van eczemateuse huidontsteking. 
Overgevoeligheid aan één van de bestanddelen is eveneens een tegenaanwijzing. 
 
Pas goed op : 
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Hemeran in 
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen. 
Propyleenglycol, één van de hulpstoffen van dit preparaat, kan mogelijk allergie veroorzaken.   
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, 
of dat in het verleden is geweest. 
 
Gebruik van Hemeran in combinatie met voedsel en drank : 
Er zijn geen interacties beschreven. 
 
Zwangerschap : 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
 
Borstvoeding : 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines : 
Geen effect beschreven 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hemeran : 
Propyleenglycol kan mogelijk allergie veroorzaken. 
 
Gebruik van Hemeran in combinatie met andere geneesmiddelen : 
Hemeran mag niet gelijktijdig met andere zalven aangebracht worden. 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, 
ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 
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3. HOE WORDT HEMERAN GEBRUIKT ? 
 
Volg deze instructies nauwgezet op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.   
 
De crème 2 tot 3 maal per dag, in een laagje van ongeveer 1 mm dik, rechtstreeks of met 
behulp van een gaaskompres op de huid aanbrengen.   
Voor een oppervlakte van de grootte van een handpalm is ongeveer 1 g crème nodig (+ 4 cm). 
Gelieve uw handen te wassen na gebruik.  
 
Wat moet u doen wanneer u Hemeran vergeet te gebruiken :  
Niet van toepassing. 
 
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Hemeran wordt 
gestopt :  
Niet van toepassing. 
 
Wat moet u doen als u meer van Hemeran heeft gebruikt dan u zou mogen :  
Bij vergiftiging na accidentele inname langs de mond kunnen maagklachten (maagpijn, 
maagbrand) voorkomen die men best behandelt met laxeermiddelen. 
 
Wanneer u per ongeluk Hemeran heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245.245). 
 
 
 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Hemeran bijwerkingen hebben. 
In zeldzame gevallen werden overgevoeligheidsreacties en huidirritatie beschreven. 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 
 
 
 

5. HOE BEWAART U HEMERAN?  
 
Buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Bij kamertemperatuur bewaren (15 - 25°C). 
Uiterste gebruiksdatum : gebruik Hemeran niet meer na de datum achter EXP op de 
verpakking.   
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6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 
apotheker.  
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op :  2 april 2004. 
 
Datum van goedkeuring van deze bijsluiter : 28 juni 2004.  
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