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Dobenox forte 500 mg x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 21,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcium dobesilate monohydrate

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dobenox Forte w postaci tabletek powlekanych należy do produktów stosowanych w przypadku objawowego leczenia żylaków
odbytu oraz redukcji objawów niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Jego działanie wiąże się między innymi ze
zmniejszaniem przepuszczalności naczyń krwionośnych, a także z zapobieganiem zastojom żylnym, co redukuje nieprzyjemne
dolegliwości związane z wyżej wymienionymi stanami.

Na co jest Dobenox Forte? Wskazania do stosowania tego produktu obejmują objawowe leczenie niewydolności krążenia żylnego
kończyn dolnych. Lek może być przydatny w przypadku uczucia ciężkości nóg, bólów nóg i ich nocnych kurczy, a dodatkowo w
przypadku pojawiających się w związku z zastojem krwi zmian skórnych. Wskazaniem do stosowania leku mogą być także parestezje, a
oprócz tego Dobenox Forte może być pomocny w przypadku objawowego leczenia żylaków odbytu. Substancją czynną leku Dobenox
Forte jest dobezylan wapnia jednowodny. Jego działanie polega na usprawnianiu krążenia żylnego. Produkt wykazuje ochronne działanie
w stosunku do naczyń krwionośnych, a dodatkowo redukuje przepuszczalność ich ścian. Funkcją Dobenox Forte jest oprócz tego
zmniejszanie wzmożonej lepkości krwi i osocza, co w konsekwencji sprawia, że środek zapobiega zastojom oraz zakrzepom naczyń
żylnych.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Dobenox Forte. W skład 1 tabletki wchodzi 500 mg dobezylanu wapnia jednowodnego, a oprócz
tego składniki pomocnicze. Zalecane dawkowanie Dobenox Forte zostało opisane w dołączonej do opakowania ulotce i pacjent
powinien go przestrzegać, chyba że otrzyma od lekarza inne wskazania dotyczące stosowania produktu. Lek powinno się przyjmować
doustnie po posiłkach – ma to na celu zredukowanie ryzyka nasilenia objawów niepożądanych związanych z układem pokarmowym. W
przypadku osób dorosłych zazwyczaj zaleca się stosowanie 1–2 tabletek na dobę (zarówno przy niewydolności żylnej, jak i przy
żylakach odbytu), co odpowiada dawce dobowej substancji czynnej wynoszącej 500-1000 mg. Terapia powinna trwać od kilku tygodni
do kilku miesięcy, zależnie od stanu pacjenta i wskazań lekarza.

Lek Dobenox Forte może u niektórych osób wykazywać działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego. Wśród
skutków ubocznych leku wymienia się między innymi rzadko występujące biegunki, nudności, bóle stawów oraz odczyny skórne. Bardzo
rzadko natomiast występują takie działania niepożądane jak agranulocytoza, której objawy zazwyczaj obejmują gorączkę, ból gardła,
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infekcje jamy ustnej, a także stany zapalne okolic narządów płciowych i odbytu. Jeśli pacjent zauważy u siebie działania niepożądane
Dobenox Forte, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aktualnie nie są znane objawy przedawkowania Dobenox Forte, jednak w przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, pacjent
powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek Dobenox Forte posiada także przeciwwskazania do stosowania. Nie
powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na dobezylan wapnia jednowodny, czy też jakąkolwiek substancję
wchodzącą w skład tabletek powlekanych. Ostrożnie do stosowania Dobenox Forte powinny podejść osoby z chorobą wrzodową
żołądka lub dwunastnicy, a dodatkowo z niewydolnością nerek oraz nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Pacjenci ze
stwierdzoną nietolerancją cukrów powinni również skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym przyjęciem leku. Produktu nie
zaleca się stosować w pierwszym trymestrze ciąży, a w pozostałych trymestrach jedynie w sytuacji, gdy lekarz dokona oceny ryzyka i
korzyści terapii. W czasie karmienia piersią także nie zaleca się stosowania leku.

Lek Dobenox Forte powinien być przechowywany w temperaturze do 25°C, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem dzieci. Produktu
nie wolno używać, gdy minie jego data ważności, a niewykorzystany lek nie powinien być wyrzucany do domowych pojemników na
odpady ani do kanalizacji. By chronić środowisko, najlepiej skonsultować z farmaceutą, jak bezpiecznie wyrzucić pozostałości leku.

Skład

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny.
1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian,
krzemionkakoloidalnabezwodna,otoczka Opadry II 57U18539 White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek(E
171), talk, maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy.

Wskazania i działanie

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje,
obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego:
niewydolność żylna - zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 1-2 tabletki na dobę
żylaki odbytu - zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 1-2 tabletki na dobę.
Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych
dotyczących przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Wymienione działania niepożądane
na ogół przemijają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10000):
nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10000):
agranulocytoza-ostry stan,który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami
zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych.

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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