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Diosminex tabl.powl. 0,5 g 60 tabl.
 

Cena: 41,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl. (4 blist.po 15szt.)

Postać tabl.powl.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład 
1 tabletka zawiera substancję czynną: zmikronizowana diosmina – 500mg oraz substancje pomocnicze: (rdzeń tabletki) celuloza
mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; (otoczka) talk,
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, lak glinowy żółcieni chinolinowej (E104), lak glinowy indygotyny (E 132),
lak glinowy żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny.

Działanie
Diosminex wspomaga aż 9 obszarów, które składają się na prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. Lek zwiększa napięcie
naczyń żylnych, wytrzymałość układu kapilarnego, jak również opór włośniczek. Zmniejsza natomiast zastój żylny, rozszerzalność żył
oraz przepuszczalność włośniczek. Ponadto działa ochronnie na naczynia, przyczynia się do poprawy przepływu w układzie chłonnym
oraz wpływa na skrócenie czasu opróżniania naczynia żylnego. Za skuteczność leku odpowiada zawarta w nim substancja czynna –
zmikronizowana diosmina, która przede wszystkim polepsza elastyczność naczyń żylnych Dodatkowo działa ona przeciwobrzękowo i
przeciwzapalnie.

Zastosowanie
Lek Diosminex 0,5g przeznaczony do stosowania w leczeniu objawów towarzyszących niewydolności krążenia żylnego oraz
limfatycznego, czyli uczucia ciężkości oraz bólu nóg, nocnych kurczów łydek. Diosminex może być stosowany również w leczeniu
objawowym zaostrzonych dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

Informacje dodatkowe
Lek zawiera laktozę. U osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na diosminę lub pozostałe składniki leku.

Działania niepożądane
Podczas stosowania produktu leczniczego Diosminex mogą wystąpić objawy niepożądane: zaburzenia żołądka i jelit (nudności,
wymioty, niestrawność, biegunka); zaburzenia ze strony układu nerwowego (zawroty i ból głowy, złe samopoczucie); zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej (pokrzywka, wysypka, świąd).

Dawkowanie
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Zwyczajowo zaleca się stosować dawkę dobową wynoszącą 2 tabletki, przyjmowaną w dwóch porcjach – jedna tabletka rano, jedna
tabletka wieczorem. Tabletki należy zażywać podczas posiłków. W zaostrzonych dolegliwościach związanych z żylakami odbytu lek
przyjmować w dawce: 6 tabletek na dobę przez pierwsze cztery dni stosowania, następnie dawkę zredukować do 4 tabletek na dobę
przez kolejne 3 dni.

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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