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Aescin żel, 40 g krążenie żylaki nogi
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 40 gram

Postać żel

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Wskazania

Lek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym:

urazów takich jak stłuczenia i skręcenia

miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku

zapalenia żył kończyn dolnych

krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach

bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Substancja czynna: escinum, diethylamini salicylas, heparinum

Skład

Żel zawiera:

substancje czynne:  alfa- escynę, dwuetyloaminę, heparyne

substancje pomocnicze: karbomer, trolamina, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona

Dawkowanie
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 Lek Aescin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Aescin żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę.

Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore miejsce i
jego okolice.

Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyśpiesza wchłanianie substancji czynnej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aescin:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
leku Aescin

jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz ciężka niewydolność nerek

u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży

miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry

na obszary skóry poddane napromieniowaniu.

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 skór nymi

nagły obrzęk jednej lub obu nóg

niewydolność serca lub nerek.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciw zakrzepowych należy często kontrolować parametry krzepnięcia krwi . Istotne
jest, aby zastosować się do wszelkich innych nieinwazyjnych środków zalecanych przez lekarza, takich jak bandażowanie nóg, noszenie
uciskowych pończoch, okłady z zimnej wody. Pod czas stosowania leku Aescin należy kontrolować czynność nerek. Lek nie powinien
być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem
złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystą pią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często – więcej niż u 1 na 10 pacjentów

często – u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów
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 niezbyt często – u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów

rzadko – u 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko – mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów

nieznana – częstość nie może być określona na odstawie dostępnych danych

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

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne (w ni ektórych 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 W przypadku wystąpienia
powyższych reakcji, w szczególności krwawienia i pierwszych reakcji nadwrażliwości (wysypka skórna) należy odstawić lek i
skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądan e niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medy cznych i Produktów Biobójczych, Al.
Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów

Lek Aescin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych klinicznych dotyczących sto sowania alfa - escyny u kobiet w czasie ciąży . Badania na zwierzętach nie wykazują
bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu alfa - escyny na przebieg ciąży i rozwój płodu.

Brak danych klinicznych dotyczących stosow ania alfa - escyny u kobiet w okresie karmienia piersią

Zawartość:

Żel, tuba metalowa zawierająca 40 g żelu w pudełku tekturowym.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Pozwolenie: MZIOS 2957
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