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Diosmina Colfarm Max x 60 tabl
 

Cena: 49,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Diosmina Colfarm Max w postaci tabletek ze zmikronizowaną diosminą wpływa na kondycję i funkcjonowanie naczyń żylnych. Na
co jest Diosmina Colfarm Max? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego bądź
limfatycznego kończyn dolnych. Lek może być także pomocny przy występujących na kończynach dolnych pajączkach naczyniowych, a
także w przypadku uczucia ciężkości nóg czy też przy nocnych kurczach nóg. Znajduje również zastosowanie przy dolegliwościach
bólowych nóg. Wskazaniem do stosowania tabletek Diosmina Colfarm Max jest też objawowe leczenie zaostrzenia żylaków odbytu.
Funkcją leku Diosmina Colfarm Max jest zwiększenie napięcia naczyń żylnych oraz zapewnienie im ochrony.

Działanie leku Diosmina Colfarm Max polega na zwiększeniu drenażu limfatycznego, a także na nasileniu perystaltyki naczyń chłonnych
oraz zwiększaniu przepływu limfy. Dodatkowo produkt leczniczy redukuje przepuszczalność małych naczyń krwionośnych. Może
również zmniejszać zastoje mikrokrążenia i okołonaczyniowe stany zapalne, a oprócz tego redukować podatność niewielkich naczyń
krwionośnych na pękanie.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Diosmina Colfarm Max. W skład 1 tabletki wchodzi 1000 mg diosminy oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w
niej wskazówkami, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Sposób dawkowania jest zależny od wskazania, w związku z którym lek jest
stosowany. Zazwyczaj przy problemach żylnych kończyn dolnych zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Diosmina Colfarm Max na dobę.
Wskazane w ulotce dawkowanie jest inne, jeśli lek ma być stosowany przy zaostrzeniu dolegliwości żylaków odbytu. W tym przypadku
należy przyjmować 1 tabletkę Diosmina Colfarm Max 3 razy na dobę przez 4 dni, po czym przez kolejne 3 dni należy stosować 1 tabletkę
leku w mniejszej częstotliwości, a konkretnie 2 razy na dobę. Lek najlepiej zażywać w czasie posiłków.

Diosmina Colfarm Max jest lekiem, który może wykazywać pewne działania niepożądane. Skutki uboczne  wynikające ze stosowania 
Diosmina Colfarm Max nie występują jednak u każdej osoby, która stosuje ten produkt leczniczy. Do rzadkich działań niepożądanych
leku można zaliczyć biegunkę, nudności i wymioty, a także niestrawność, pokrzywkę, zawroty głowy, a oprócz tego ból głowy,
pogorszenie samopoczucia, a nawet świąd, wysypkę lub pokrzywkę. Łagodne dolegliwości wpływające negatywnie na działanie układu
pokarmowego nie wymagają odstawiania leku. Produkt nie musi być też odstawiany przy wzmożonym uczuciu niepokoju, lękliwości,
bezsenności, nadmiernej potliwości czy też przyspieszeniu bicia serca. Pojawienie się jakichkolwiek działań niepożądanych leku jest
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jednak wskazaniem do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Poza tym nie każdy pacjent powinien stosować lek Diosmina Colfarm
Max. Przeciwwskazaniem do korzystania z produktu jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników (składnik czynny lub
składniki pomocnicze). Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Skład
Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy ( Diosminum)

Wskazania i działanie

Diosmina Colfarm Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosmina Colfarm Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa
ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek wpływa na
mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w
mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.
Wskazania:

w leczeniu objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego kończyn dolnych:
uczucie ciężkości nóg
ból nóg
nocne kurcze nóg
pajączki naczyniowe

w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

Przeciwwskazania
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

Dawkowanie
1 tabletka 1 raz dziennie.

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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