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Diosminex 500 mg x 60 tabl
 

Cena: 46,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent PHARMASWISS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Lek Diosminex zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na
naczynia.
Lek Diosminex jest wskazany:

w leczeniu objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego u osób dorosłych:
uczucia ciężkości nóg
bólu nóg
nocnych kurczów

w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u osób dorosłych

Skład

Substancją czynną leku jest diosmina.
Jedna tabletka zawiera 500 mg diosminy (w postaci zmikronizowanej)

Substancje pomocnicze:
 Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian.
Otoczka: talk, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, lak glinowy żółcieni chinolinowej (E 104),
lak glinowy indygotyny (E 132), lak glinowy żółcieni pomarańczowej (E 110), żelaza tlenek czarny (E172)

Dawkowanie
Zwykle zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem), podczas posiłków.
W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie
4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dn

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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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