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Diosminex Max tabl.powl. 1 g 60 tabl.!!!
 

Cena: 61,26 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Działanie:
Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na
naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek wpływa na
mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu.
Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania:
Lek Diosminex Max jest wskazany: W leczeniu objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego:
uczucie ciężkości nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. W leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami
odbytu. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zostały
opisane z uwzględnieniem częstości występowania zgodnie z poniższą konwencją: bardzo często (więcej niż u 1 na 10 osób); często
(więcej niż u 1 na 100 osób, ale mniej niż u 1 na 10 osób); niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 osób, ale mniej niż u 1 na 100 osób);
rzadko (więcej niż u 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób); bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 osób). Rzadko: biegunka,
niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych
działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie
serca, nadmierna potliwość, lękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku. Zglaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią
jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
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Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze przyjmować 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 to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. Zaostrzenie
dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Nie
stosować większej niż zalecana dawki leku. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diosminex Max: Nie zgłoszono żadnych
przypadków przedawkowania. W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem. Pominięcie przyjęcia leku Diosminex Max:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie przyjmowania leku Diosminex Max: W razie
jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Interakcja:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować. Diosmina może zwiększać stężenie we krwi i obniżać wydalanie metronidazolu (lek o działaniu
przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym) i diklofenaku (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny).

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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