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Diohespan Max 1000 mg 30 sasz doustnych żylaki NOWOŚĆ
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 1000 mg

Opakowanie 30 sztuk

Postać saszetki do rozpuszczania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek

Substancja
czynna

diosminum

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Produkt dodatkowo zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na
mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu.
Zmniejsza również podatność małych naczyń krwionośnych na pękanie.

Jakie są wskazania do stosowania leku Diohespan Max?

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

bóle i nocne kurcze nóg;

uczucie ciężkości nóg;

żylaki kończyn dolnych;

obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg);

poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe.

Objawowe leczenie żylaków odbytu (hemoroidów).

Substancja czynna: Diosminum

Skład Diohespanu Max

Substancją czynną leku jest diosmina. Jedna saszetka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.
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Pozostałe składniki to: sacharoza, alkohol poliwinylowy, polisorbat 80, glukoza, kwas cytrynowy, guma ksantan, krzemionka koloidalna
bezwodna, aromat pomarańczowy SD1918 (w tym: fruktoza), aromat wiśniowy SD0559 (w tym: alkohol benzylowy), sukraloza.

Jak dawkować saszetki Diohespan Max?

Zalecana dawka: 1 saszetka na dobę.

Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 saszetki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 saszetki na dobę przez kolejne 3
dni.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Lek podaje się doustnie.

Należy wysypać proszek bezpośrednio na język i połknąć. W razie potrzeby można popić go wodą lub zawiesić w małej ilości wody i
wypić.

Lek Diohespan Max należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania do stosowania leku Diohespan Max

Uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Zawartość:

Opakowanie leku Diohespan Max 1000 mg zawiera 30 saszetek oraz ulotkę.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA

Pozwolenie: MZ 25785

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Jeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.
Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

Diohespan max zawiera alkohol benzylowy, fruktozę, glukozę i sacharozę:

Alkohol benzylowy - Lek zawiera 0,157 mg alkoholu benzylowego w każdej saszetce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje
alergiczne.

Fruktoza - Lek zawiera 0,407 mg fruktozy w każdej saszetce. Fruktoza zawarta w produkcie leczniczym może wpływać szkodliwie na
zęby.

Glukoza - Lek zawiera 657,60 mg glukozy w każdej saszetce. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sacharoza - Lek zawiera 445,69 mg sacharozy w każdej saszetce.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
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Diohespan Max podczas ciąży i karmienia piersią

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.

W przypadku konieczności lek może być stosowany w czasie ciąży, wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w
trakcie leczenia, powinna zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią z uwagi na brak danych dotyczących przenikania diosminy do mleka kobiet
karmiących piersią.

Przedawkowanie

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Diohespan Max a 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.

Nie należy stosować leku Diohespan max jednocześnie z następującymi lekami:

diklofenak (niesteroidowy lek przeciwzapalny);

metronidazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie i pierwotniaki);

feksofenadyna (lek stosowany w leczeniu alergii);

karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Diohespan Max a skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Diohespan Max 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;
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 pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.
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