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Aflavic MAX 1000 mg 30 TABLETEK
 

cena: 24,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 1000 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent Polfa

Rejestracja lek

Substancja
czynna

diosminum

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Skład

Substancja czynna: Pozostałe składniki
Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina 1000 mg: kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy (8-88), talk, magnezu
stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Dawkowanie

Lek podaje się doustnie.

Zalecana dawka

1 tabletka na dobę, podczas posiłku.

Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu:

3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Przeciwwskazania Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia
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Przed rozpoczęciem stosowania leku AFLAVIC MAX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem AFLAVIC MAX jest tylko
objawowa i powinna być krótkotrwała.

Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza
podawania innych leków doodbytniczo.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane

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

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

biegunka;
niestrawność;
nudności;
wymioty;
zawroty głowy;
ból głowy;
złe samopoczucie;
wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze);
świąd;
pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

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

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Prowadzenie pojazdów Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku AFLAVIC MAX na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
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 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.

Ciąża:

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było zgłoszeń o szkodliwym działaniu diosminy
podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też lek może być
stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego
przyjmowania.

Zawartość 30 tabletek

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX

Pozwolenie: MZ 24895
 

Parametry

Wybierz moc 1000 mg (0,00 PLN)
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