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Diohespan Max tabl. 1 g 60 tabl.
 

Cena: 50,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Diohespan Max to popularny lek zawierający w składzie zmikronizowną diosminę. Lek Diohespan Max wskazany jest w leczeniu
przewlekłej niewydolności żylnej - zwłaszcza dolegliwości opisywanych jako ból i ciężkość kończyn dolnych, kurcze nocne nóg.
Diohespan Max wskazany jest dla osób cierpiących z powodu żylaków kończyn dolnych i może być także stosowany pomocniczo w
leczeniu żylaków odbytu tzw. hemoroidów. Stosowanie leku Diohespan Max ma korzystny wpływ na mikrokrążenie żylne oraz zmniejsza
przepuszczalność naczyń krwionośnych, a także pomaga zwalczać stany zapalne żył. Lek Diohespan Max ma postać tabletek do
stosowania doustnego. Preparaty zawierające Diosminę należy zażywać podczas posiłku. Lek zawiera maksymalną dawkę diosminy
1000mg w jednej tabletce. Zalecana dawka leku to 1 tabletka na dobę, a w wyjątkowych sytuacjach np. przy dolegliwościach
dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków. Nie
należy stosować większej niż zalecana dawki leku, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.

Skład
Substancja czynna: diosmina. Jedna tabletka zawiera 1000mg zmikronizowanej diosminy oraz substancje pomocnicze: alkohol
poliwinylowy, kroskarmelozę sodową, talk, krzemionkę koloidalną bezwodną, stearynian magnezu.

Jak działa Diohespan Max?
Diohespan Max to preparat wskazany do stosowania u osób zmagających się z uczuciem ciężkości nóg oraz z żylakami. Zawarta w leku
zmikronizowana diosmina zwiększa napięcie naczyń żylnych i zmniejsza zastój żylny m.in. poprzez ograniczenie rozszerzalności żył.
Równocześnie działa ona korzystnie na mikrokrążenie. Przyczynia się do zmniejszenia przepuszczalności małych naczyń krwionośnych
oraz do ograniczenia ich skłonności do pękania. Lek Diohespan Max działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dodatkowo diosmina
zwiększa także drenaż limfatyczny.

Zastosowanie
Produkt leczniczy Diohespan Max wskazany do stosowania w leczeniu przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych
(żylaki), wskazaniem do stosowania preparatu jest m.in. uczucie ciężkości nóg, nocne kurcze oraz ból nóg. Lek jest polecany także do
stosowania w krótkotrwałym, objawowym leczeniu dolegliwości, które związane są z hemoroidami (żylaki odbytu).
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Informacje dodatkowe
Produkt Diohespan Max należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. W przypadku kobiet w
okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem możliwość zastosowania leku, przy czym u kobiet w ciąży lek zaleca się
stosować wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności, natomiast stosowanie leku w okresie laktacji jest niewskazane w związku
z brakiem odpowiednich badań dotyczących przenikania substancji do mleka.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze zastosowane w leku.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku Diohespan Max mogą wystąpić działania niepożądane. Rzadko występujące działania niepożądane: biegunka,
niestrawność, nudności, wymioty, zawroty i ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

Dawkowanie:
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Do stosowania doustnego. Stosować podczas posiłku. Zalecana
dawka dobowa wynosi jedną tabletkę. Stosowanie w zaostrzeniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu: przyjmować 3 tabletki na
dobę przez 4 dni, a następnie dobową dawkę zmniejszyć do dwóch tabletek przez kolejne trzy dni. W przypadku braku poprawy lub
nasilenia objawów po 7 dniach przyjmowania leku zaleca się skonsultować z lekarzem.

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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