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Aescin, żel, 40g
 

Cena: 21,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Aescin, żel, 40g

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: alfa-escyna, salicylan dwuetyloaminy i heparyna. Inne składniki leku to: karbomer, trolamina, alkohol
izopropylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, woda oczyszczona.

Działanie:
Aescin żel to lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne. Normalizuje przepuszczalność błony
naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk chłonki. Stosowany jest również wspomagająco w
zmniejszaniu innych niekorzystnych objawów, takich jak, bóle i ciężkość nóg, świąd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni
łydek występujące w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.

Wskazania:
Preparat stosowany w zapobieganiu i leczeniu obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych (stłuczenia, skręcenia, ortopedia),
zaburzeniach krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylakach kończyn dolnych, bólach kręgosłupa u chorych z objawami ucisku
korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa (dyskopatie, bóle karku), rwie kulszowej.

Dawkowanie:
Aescin żel przeznaczony jest do stsowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez
rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice. Masaż poprzedzający stosowanie żelu
przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować leku Aescin: Jeśłi u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku. Jeśli u pacjenta występuje
przewlekła choroba nerek oraz ciężka niewydolność nerek u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Miejscowo na błony śluzowe,
na otwarte rany oraz przypadkach martwicy skóry. Na obszary skóry poddane napromienianiu.

Działania niepożądane:
Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu stosowania świąd, pokrzywka lub uczucie pieczenia. Objawy te zazwyczaj samoistnie
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przemijają.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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