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Esceven żel * 30 g
 

Cena: 19,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Esceven jest produktem leczniczym w psotaci żelu stosowanym w objawach przewlekłej niewydolności żylnej.

Skład
Substancjami czynnymi są:
wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum spissym) - 83,5 mg/g,
heparyna sodowa (Heparinum natricum) - 50 j.m./g.
Substancje pomocnicze: karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol.

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

Zwykle stosowana dawka dla osób powyżej 12 roku życia:
1 g żelu (pasek żelu o długości ok. 3 - 4cm) wcierać w skórę kończyn 3 razy dziennie.
Stosować przez okres 2 tygodni.

Działanie
Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie. Jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania
Esceven stosowany jest w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak:
ból,
uczucie ciężkości w nogach,
nocne skurcze mięśni łydki,
swędzenie oraz obrzęk.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Esceven, jeśli występuje nadwrażliwość na składniki preparatu.
Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu, w stanach przewlekłych schorzeń nerek.
Zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów ze skazą krwotoczną.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry o niewielkim nasileniu, podrażnienie skóry, reakcje alergiczne.
W przypadku objawów podrażnienia (zaczerwienienie, obrzęk, łzawienie) skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje leku Esceven z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia
piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.
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