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Aescin żel 40 g
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Żele

Producent TEVA KUTNO

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Aescin w postaci żelu jest produktem działającym przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i ochronnie w stosunku do naczyń żylnych.
Produkt jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Na co jest żel Aescin? Wskazaniem do stosowania leku są pourazowe zmiany, w
tym obrzęki, stłuczenia i skręcenia, a także rozległe krwiaki. Lek można też aplikować na obrzęki pooperacyjne. Poza tym znajduje on
zastosowanie w przypadku miejscowych stanów zapalnych (z obrzękiem lub bez obrzęku).

Lek Aescin można też stosować w przypadku zapalenia żył kończyn dolnych, a oprócz tego znajduje on zastosowanie przy bólach
kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych. Produkt może być pomocny przy dolegliwościach bólowych karku, a także
dyskopatii, rwie kulszowej czy też lumbago. Żel Aescin ma właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, a oprócz tego jego funkcją
jest uszczelnianie naczyń włosowatych oraz normalizacja ich przepuszczalności. Działanie Aescin polega też na redukcji przesiąkania
limfy, poprawie krążenia żylno-limfatycznego, a także na uszczelnianiu śródbłonka naczyń kapilarnych.

W opakowaniu znajduje się 40 g żelu Aescin. W skład 100 g żelu wchodzą 2 g alfa-escyny, 5 g salicylanu dwuetyloaminy oraz 5000 j.m.
heparyny. Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem żelu Aescin należy zapoznać się wnikliwie z treścią
ulotki dołączonej do opakowania.

Lek Aescin należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Rekomendowane dawkowanie
Aescin (aplikacja cienkiej warstwy żelu na skórę) to 3–5 razy dziennie. Żel powinien być każdorazowo wcierany w chore miejsce oraz
jego najbliższą okolicę, tak aby obszar posmarowanego żelem ciała przekraczał nieco powierzchnię urazu. Dobrze jest wykonać również,
jeszcze przed aplikacją żelu, masaż chorego miejsca, co pozwoli przyspieszyć wchłanianie składników produktu leczniczego.

Lek Aescin może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie u każdego będą one występować. Rzadkie skutki uboczne żelu Aescin
obejmują objawy alergicznego zapalenia skóry, do których należy zaliczyć rumień, świąd i wysypkę, a także pokrzywkę i wyprysk. Bardzo
rzadko lek powoduje natomiast ciężkie reakcje alergiczne, nadciśnienie tętnicze czy też tachykardię. Produkt leczniczy może
powodować też reakcje nadwrażliwości. Poza tym niezbyt często powoduje ból i zawroty głowy.
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Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z leku Aescin, gdyż ma on pewne przeciwwskazania do stosowania. Używanie żelu nie jest
wskazane w przypadku nadwrażliwości na jego składniki. Preparat nie powinien być też stosowany w trzech pierwszych miesiącach
ciąży i nie należy z niego korzystać w przypadku przewlekłych schorzeń nerek, które zagrażają ich niewydolnością. Przeciwwskazana
jest też aplikacja żelu Aescin na rany otwarte oraz ubytki tkanek miękkich. Poza tym lek nie powinien być aplikowany na błony śluzowe i
nie zaleca się jego stosowania na skórę, która była poddana promieniowaniu. Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w
wieku poniżej 18 lat.

Opis
Aescin, (20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g, żel
Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum

Działanie:
Przeciwbólowe
Przeciwzakrzepowe
Przeciwzapalne
Przeciwobrzękowe
Bóle i ciężkość nóg

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
Jeden gram żelu zawiera 20 mg alfa-escyny, 50 mg salicylanu dwuetyloaminy, 50 j. m. heparyny, Substancje pomocnicze: karbomer,
trolamina, alkohol izopropylowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), disoduedetynian,
woda oczyszczona

Stosowanie
Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Wiek Dorośli / Ilość Cienka warstwa żelu / Częstość 3 do 5 razy na dobę

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
40

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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