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Venescin, 30 tabletek draż krążenie żylaki siniaki
 

cena: 11,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent Biofarm

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Żylaki

Opis produktu
 

Opis

Venescin w postaci tabletek ddrażowanych  jest to produkt leczniczy zawierający w swoim składzie wyciąg z nasion kasztanowca,
rutozyd i eskulinę. Przyjmuje się, że stosowanie produktu zwiększa tonus żył oraz zmniejsza przepuszczalność i zwiększa odporność
mechaniczną naczyń włosowatych.

Wskazania

zaburzenia krążenia żylnego - żylaki kończyn dolnych - owrzodzenia podudzi - żylaki odbytu - obrzęki różnego pochodzenia -
nadmierna łamliwość i przepuszczalność naczyń krwionośnych - skazy krwotoczne - choroby alergiczne np. katar sienny,
pokrzywka

Działanie

zmniejsza łamliwość oraz przepuszczalność naczyń włosowatych - przeciwwysiękowe

Sposób przechowywania:

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL WROCŁAW

Pozwolenie: MZ R/0804

Skład
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aesculinum 0,5 mg

rutosidum 15 mg

hippocastani semen extr. sicc. 25 mg

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podanie doustne.

Dorośli

2 tabletki drażowane 3 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

powyżej 6 roku życia 3 razy dziennie po 1 drażetce

Dawkowanie dorośli

3 razy dziennie po 2 drażetki

Zawartość:

Blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną.

Blister zawiera 30 tabletek drażowanych.

Przeciwwskazania

pierwszy trymestr ciąży

niewydolność nerek

leczenie sulfonamidami

nadwrażliwość na lek

Ostrzeżenia

Jedna tabletka drażowana leku Venescin zawiera 34,49 mg sacharozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Działania niepożądane
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 nudności

dolegliwości

-żołądkowo-jelitowe

reakcje uczuleniowe

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.

Prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Venescin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania produktu.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w pozostałym okresie
ciąży i karmienia piersią preparat może zostać użyty wyłącznie  wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki jest większa niż
potencjalne zagrożenie dla płodu. Wpływ na płodność nie jest znany.
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