
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Phlebodia 600 mg, 30 tabl ŻYLAKI SKURCZE ŻYŁY
 

cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 600 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent UNIWER

Rejestracja lek

Substancja
czynna

diosminum

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Wskazania:

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i
inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości

Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia. Należy unikać słońca, wysokich temperatur,
długiego stania, zmniejszyć masę ciała.

Wskazania

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkośći nóg, ból i
inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała. Krótkotrwałe leczenie objawowe
żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

Substancja czynna: diosminum

Skład

Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletka zawiera 600 mg diosminy.

Wykaz substancji pomocniczych:
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 Kwas stearynowy

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972)

Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka:

Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.

Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej
Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901)

Dawkowanie

Dorośli (od 18 lat)

Droga podania: doustna.

Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę (600 mg/dobę), rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę (1200 mg/dobę do 1800 mg/dobę), razem z posiłkiem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na diosminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowania produktu leczniczego nie zaleca się w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

Ostrzeżenia

Żylaki odbytu

W przypadku, gdy występuje nasilenie objawów choroby hemoroidalnej, przyjmowanie produktu nie zwalnia z leczenia chorób
odbytu. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe. Jeśli objawy nie ustąpią szybko, należy wykonać
badanie proktologiczne i zastosować odpowiednie leczenie. Produkt zawiera lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124). Może
powodować reakcje alergiczne.

Działania niepożądane

Odnotowano bardzo rzadko działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit rzadko wymagające odstawienia produktu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Zawartość:

30 tabletek powlekanych; 2 blistry po 15 tabletek, w pudełku tekturowym.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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Producent / Podmiot odpowiedzialny: INNOTHERA

Pozwolenie: MZ 10202
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