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Dih 500 mg x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 50,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dih w postaci tabletek powlekanych ze zmikronizowaną diosminą to produkt o działaniu ochronnym na naczynia krwionośne, który
dodatkowo zwiększa napięcie naczyń żylnych i redukuje dolegliwości towarzyszące niewydolności krążenia kończyn dolnych czy też
żylaków odbytu.

Na co jest Dih? Wskazaniem do stosowania leku jest niewydolność krążenia kończyn dolnych, która może objawiać się między innymi w
postaci dolegliwości bólowych kończyn dolnych, kurczy nocnych czy też uczucia ciężkości nóg. Inne objawy, które mogą sugerować
niewydolność krążenia kończyn dolnych to pajączki naczyniowe i żylaki, a także puchnięcie kończyn dolnych. Produkt może być
stosowany również przy objawowym leczeniu zaostrzonych objawów żylaków odbytu. W tym przypadku jednak należy pamiętać, aby
terapia żylaków lekiem Dih była krótkotrwała, a nieustąpienie dolegliwości stanowi wskazanie do kontaktu z lekarzem. Substancja
czynna leku, diosmina, jest związkiem należącym do grupy bioflawonoidów, którego działanie polega na zwiększaniu napięcia naczyń
oraz ich ochronie.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek powlekanych Dih. W skład każdej z nich wchodzi 500 mg zmikronizowanej diosminy, a także
składniki pomocnicze. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że
lekarz zaleci inaczej. Lek przeznaczony jest do podania doustnego. Zazwyczaj zaleca się stosowanie 2 tabletek leku Dih na dobę w
dawkach podzielonych, czyli 1 tabletkę Dih rano i 1 tabletkę Dih wieczorem. Odpowiada to dawce jednorazowej 500 mg diosminy i
dawce dobowej wynoszącej 1000 mg diosminy. Najlepiej przyjmować lek Dih w trakcie posiłku, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Nie
powinno się stosować dawki większej leku niż zalecana. W przypadku zaostrzenia objawów towarzyszących żylakom odbytu zaleca się
stosowanie początkowo nie więcej niż 6 tabletek Dih na dobę w dawkach podzielonych, a następnie redukcję dawki do 4 tabletek na
dobę. Zwykle stosuje się wówczas 3 tabletki Dih 2 razy na dobę przez 4 dni, a po tym czasie 2 tabletki Dih 2 razy na dobę przez kolejne 3
dni.

Lek Dih może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie dotyczą one każdej osoby, która lek stosuje. Możliwe skutki uboczne Dih
to niestrawność, a także nudności i wymioty. Pacjenci mogą mieć problem z zawrotami głowy lub bólem głowy, ponadto towarzyszyć
może im złe samopoczucie, świąd, wysypka lub pokrzywka. Jeśli u pacjenta wystąpią łagodne objawy żołądkowo-jelitowe czy też
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zaburzenia neurowegetatywne, nie stanowi to wskazania do odstawienia leku Dih. Jeśli jednak objawy niepożądane zaczną się nasilać
lub pojawią się jakieś skutki leku, które nie są opisane w ulotce, zaleca się kontakt z lekarzem.

Przeciwwskazaniem Dih jest nadwrażliwość na substancję czynną leku lub jego składniki pomocnicze. Nie ma wystarczających danych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dih przez pacjentki ciężarne i karmiące piersią, dlatego kobiety w ciąży powinny
stosować lek wyłącznie, jeśli jest to zdecydowanie konieczne, a kobiety w okresie laktacji powinny leku unikać.

Skład
500 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum)

Wskazania i działanie
Tabletki powlekane DIH zawierają diosminę, związek zaliczany do tzw bioflawonoidów. DIH zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz
działa ochronnie na naczynia.
Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych m.in. uczucie ciężkości nóg, bóle nóg. Leczenie
objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.

Dawkowanie
Doustnie. Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletka na dobę, rano w trakcie posiłku. Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami
odbytu: 2-3 tabletki dziennie, w trakcie posiłków.

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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