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Dih max comfort 1000 mg x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 39,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).

Wskazania i działanie
Diosmina wpływa na mikrokrążenie i parametry hemoreologiczne krążenia. Wykazuje działanie ochronne wobec naczyń żylnych
(dwukrotnie silniejsze od trokserutyny), zmniejsza ich przepuszczalność, zapewnia elastyczność ścian naczyń i zwiększenie ich napięcia
(m.in. na skutek przedłużenia skurczu włókien mięśniowych ściany naczyń żylnych w odpowiedzi na noradrenalinę i wzrost wrażliwości
miocytów na jony wapniowe).

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:
bóle i nocne kurcze nóg
uczucie ciężkości nóg
żylaki kończyn dolnych
poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe
obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg)

Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Podanie doustne
Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka powlekana na dobę podczas posiłku.
Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawanie większych dawek:
po 1 tabletce powlekanej 3 razy na dobę przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletce powlekanej 2 razy na dobę, rano i wieczorem.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.
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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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