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Venescin forte tabl.drażow. 0,1g+0,06g 30t
 

Cena: 21,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Zawarty w leku VENESCIN FORTE wyciąg suchy z nasion kasztanowca pospolitego działa przeciwobrzękowo i zwiększa tonus żył.
Zastosowanie wyciągu z nasion kasztanowca powoduje poprawę takich objawów przewlekłej niewydolności żylnej jak np. obrzęki, ból,
świąd, tkliwość. Rutozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększa ich odporność mechaniczną.

Wskazania
Przewlekła niewydolność żylna różnego pochodzenia objawiająca się obrzękami, kurczami łydek, świądem, bólem i uczuciem ciężkości
w nogach, pod kontrolą lekarza w żylakowatości ( żylakach ).

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Venescin® forte przy nadwrażliwości na składniki leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Venescin® forte, gdyż:
Zastosowanie w żylakach wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku Venescin® forte u dzieci:
Nie podawać dzieciom.

Ciąża i karmienie piersią
W badaniach klinicznych obejmujących kobiety ciężarne nie obserwowano żadnych niepożądanych efektów po zastosowaniu ekstraktu
z nasion kasztanowca, lecz zgodnie z ogólną praktyką medyczną, lek powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia tylko wówczas
, jeżeli zdaniem lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Stosowanie innych leków:
Brak doniesień.

Możliwe działania niepożądane
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności i dolegliwości żołądkowe.
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W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów przerwać leczenie, jeśli objawy nie ustąpią zasięgnąć porady lekarka.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 º C , w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Stosowanie
Dorośli doustnie: 3 razy dziennie od 1 do 2 tabletek drażowanych.
Lek należy przyjmować podczas lub po posiłku. Nie podawać dzieciom.

W przypadku zażycia większej dawki leku Venescin® forte niż zalecana:
Nie są znane objawy przedawkowania.
W przypadku pominięcia dawki leku Venescin® forte:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład
1 tabletka drażowana zawiera

Substancje czynne:
Hippocastani seminis extractum siccum - 100 mg
Rutosidum - 60 mg
Substancje pomocnicze:
celuloza mikrokrystaliczna (E 460), laktoza, sól sodowa glikolanu skrobi, magnezu stearynian ( E 470 b ), sacharoza, talk ( E 553 b ),
guma arabska (E 414 ), kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa ( E 104), indygotyna ( E 132 )
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