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Galvenox Veno 500 mg, 30 kaps krążenie żylaki nogi
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 500 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek

Substancja
czynna

calcium dobesilate

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Substancja czynna: calcii dobesilas

Skład

1 kapsułka zawiera:

500 mg substancji czynnej wapnia dobezylan jednowodny

pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), azorubina (E 122), żółcień chinolinowa
(E 104), żelatyna.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować 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.

Zalecana dawka O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się od 1 do 2 kapsułek na dobę (co odpowiada dawce dobowej
od 500 mg do 1000 mg wapnia dobezylanu jednowodnego).

Okres leczenia wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy. Sposób podawania Lek stosuje się doustnie, w trakcie głównych
posiłków.

Przeciwwskazania
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 Nie stosować leku Galvenox Veno:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku ,
u dzieci.

Uwagi do stosowania

Lek Galvenox Veno zawiera azorubinę (E 122)

Lek zawiera azorubinę (E 122) i może powodować reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia

Należy ostrożnie stosować lek, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub przewlekłe zapalenie błony
śluzowej żołądka. Wskazana jest okresowa kontrola czynności żołądka i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów, lek należy
odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła lub
krtani, ból podczas przełykania, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów
płciowych i odbytu, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej choroby – agranulocytozy.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Przedawkowanie

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane

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

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób):

ból w nadbrzuszu,
nudności,
biegunki,
wymioty,
reakcje skórne,
bóle stawów,
bóle i zawroty głowy,
gorączka.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

zahamowanie czynności szpiku z agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy
ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i
skontaktować się z lekarzem. Odnotowano przypadki reakcji alergicznych miejscowych (wysypki) i uogólnionych (pokrzywka).
Większość reakcji niepożądanych przemija po odstawieniu leku Galvenox Veno lub po zmniejszeniu dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane 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 Medycznych i Produktów Biobójczych

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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 Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować. Brak danych dotyczących interakcji leku z innymi lekami lub innego rodzaju interakcji.

Prowadzenie pojazdów

Lek Galvenox Veno nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 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.

Lek Galvenox Veno może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna korzyść ze stosowania leku przewyższa
możliwe ryzyko dla płodu. Lek Galvenox Veno jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży.

Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na niemowlę karmione
piersią. Przed rozpoczęciem stosowania leku kobieta powinna przerwać karmienie piersią.

Zawartość Opakowanie zawiera 30 kapsułek twardych.

Sposób przechowywania 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GALENA

Pozwolenie: MZ 24062
 

Parametry

Wybierz moc 120 mg (0,00 PLN)
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