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Aescin 20 mg, 30 tabl powl krążenie żylaki nogi
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

W preparacie Aescin znajduje się substancja czynna escyna pochodząca z nasion kasztanowca. Substancja ta efektywnie zmniejsza
przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, a także ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Lek szybko zmniejsza odczyn
zapalny i obrzęk oraz przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i pooperacyjnych. Stosowanie leku Aescin jest zalecane:

w leczeniu zmian pourazowych, takich jak stłuczenia, zmiażdżenia, zwichnięcia i obrzęki,

w leczeniu żylaków i zaburzeń krążenia kończyn dolnych,

w leczeniu żylaków odbytu,

w profilaktyce zakrzepowego zapalenia żył

Wskazania

Wskazania do stosowania Aescin 20 mg, 30 tabletek powlekanych:

Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.

Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.

Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Substancja czynna: escinum

Skład
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 Aescin skład

Substancja czynna

Substancją czynną leku jest alfa-escyna.

Poozstałe składniki

laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu

stearynian.Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasumetakrylowego i akrylanu etylu, sodu
karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110),silikonowa emulsja przeciwpienna.

Dawkowanie

Aescin dawkowanie:

Aescin przyjmuje się doustnie.

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.

Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.

W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfaescyny.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. lat.

Przeciwwskazania

Leku Aescin nie należy stosować u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami nerek, zagrażającymi ich niewydolnością oraz u kobiet w
czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia

Jeżeli po zastosowaniu leku Aescin u pacjenta wystąpią poniższe objawy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

zapalenie skóry

zapalenie zakrzepowe żył

podskórne stwardnienia (grudki pod skórą)

wrzody skórne

ostry ból związany z dolegliwościami skórnymi

nagły obrzęk jednej lub obu nóg

niewydolność serca lub nerek.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych należy często kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Podczas stosowania leku Aescin należy kontrolować czynność nerek.

Uwaga: stosowanie leku Aescin nie zastępuje innych środków zapobiegawczych takich jak okłady z zimnej wody lub noszenie
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 uciskowych pończoch.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko: alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka)

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem); tachykardia, nadciśnienie tętnicze; reakcje
nadwrażliwości; krwotok z dróg rodnych

Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy; nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku

Interakcje z innymi lekami

Aescin interakcje:

Aescin może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki – cefalosporyny mogą nasilać działanie leku.

Należy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na
zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki.

Zawartość:

30 tabletek powlekanych

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Pozwolenie: MZIOS 1615
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