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Diohespan max 1000 mg x 60 tabl
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Diohespan max w postaci tabletek doustnych z diosminą dedykowany jest pacjentom zmagającym się z przewlekłą
niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki). Przeznaczony jest dodatkowo do krótkotrwałego stosowania przez osoby
zmagające się z nasileniem dolegliwości żylaków odbytu (hemoroidy). Funkcją Diohespan max jest zwiększanie napięcia naczyń
żylnych oraz redukcja przepuszczalności małych naczyń krwionośnych. Lek działa ochronnie na naczynia, zwiększając jednocześnie
drenaż limfatyczny i redukując zastoje mikrokrążenia.

Wskazaniem do stosowania leku Diohespan max są żylaki kończyn dolnych, które mogą objawiać się bólami nóg i nocnymi skurczami,
a także uczuciem ciężkości nóg. Oprócz przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych lek może być stosowany w
przypadku leczenia objawowego hemoroidów, redukując dokuczliwe objawy żylaków odbytu. Substancją czynną leku jest diosmina.

Na co jest Diohespan max? Preparat chroni naczynia, redukując jednocześnie przepuszczalność i pękanie małych naczyń
krwionośnych. Zwiększając napięcie naczyń żylnych oraz nasilając perystaltykę naczyń chłonnych, redukuje objawy problemów z
żylakami. Działanie leku polega również na wspieraniu przepływu limfy i zwiększaniu drenażu limfatycznego, a także na redukcji
zastojów mikrokrążenia i okołonaczyniowych stanów zapalnych.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Diohespan max. W skład każdej z nich wchodzi 1000 mg zmikronizowanej diosminy, a także
składniki pomocnicze. Na tabletkach znajduje się linia podziału, jednak nie należy jej traktować jako umożliwiającej podział na dwie
równe dawki, a jedynie podział na dwie części ułatwiające połknięcie. Preparat leczniczy należy stosować zgodnie z dawkowaniem
opisanym w ulotce, chyba że lekarz zaleci inną terapię. Nie powinno się zwiększać dawki leku na własną rękę. Zazwyczaj stosuje się 1 
tabletkę Diohespan max na dobę, przyjmując ją w czasie posiłku. Jeśli dolegliwości żylaków odbytu są nasilone, dopuszcza się
przyjmowanie 3 tabletek leku na dobę przez 4 dni, jednak następnie należy zredukować dawkę i przyjmować 2 tabletki leku na dobę
przez kolejne 3 dni. W przypadku hemoroidów stosowanie leku powinno być krótkotrwałe, a jeśli nie przyniesie oczekiwanej poprawy lub
wręcz objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Diohespan max może wiązać się z wystąpieniem u pacjentów pewnych działań niepożądanych, chociaż nie muszą one
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wystąpić u każdego. Rzadkie skutki uboczne Diohespan max to dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym niestrawność,
nudności, wymioty i biegunka. Rzadko występują bóle bądź zawroty głowy, a także pogorszenie samopoczucia i objawy skórne, takie jak
pokrzywka, wysypka i świąd. Zaobserwowanie wspomnianych działań niepożądanych nie stanowi bezpośredniego wskazania do
odstawienia leku, jednak ich nasilenie lub wystąpienie skutków ubocznych nieopisanych w ulotce wymaga konsultacji z lekarzem lub
farmaceutą. Nie stwierdzono interakcji leku Diohespan max z innymi lekami ani przypadków zatrucia lekiem związanych z jego
przedawkowaniem. Jeśli jednak przekroczy się zalecaną dawkę, mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności i wymioty, co
wymaga niezwłocznej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania Diohespan max obejmują nadwrażliwość na diosminę lub składniki pomocnicze zawarte w tabletkach. Pacjentki
będące w ciąży mogą zażywać lek wyłącznie na wskazanie lekarza po wcześniejszej analizie korzyści i ewentualnego ryzyka terapii. W
związku z ograniczonymi danymi dotyczącymi przenikania składników leku do mleka matki, nie zaleca się stosowania preparatu przez
kobiety karmiące piersią.

Lek Diohespan max nie może być stosowany, gdy upłynie jego data ważności, ponadto powinien być przechowywany wyłącznie w
temperaturze, która nie przekracza 25°C. Należy umieścić go w miejscu, gdzie będzie niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Niezużyty lek
nie powinien zostać wyrzucony do kanalizacji czy domowych pojemników na odpady – najlepiej oddać go do utylizacji w aptece.

Opis
1000 mg Diosminum, tabletki

Wskazania do stosowania:
Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):

uczucie ciężkości nóg
ból nóg
nocne kurcze

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Zawiera zmikronizowaną diosminę.

Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy oraz substancje pomocnicze

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

uczucie ciężkości nóg
ból nóg, hemoroidy
nocne kurcze

Stosowanie
Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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
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lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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