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Esceven żel 30 g
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hippocastani

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Esceven w postaci żelu do stosowania miejscowego na skórę jest preparatem, który może być stosowany przez pacjentów
dorosłych oraz młodzież od 12. roku życia. Składniki czynne leku to wyciąg gęsty z nasion kasztanowca oraz heparyna sodowa. Na co
jest Esceven? Wskazaniem do stosowania leku są objawy przewlekłej niewydolności żylnej. Żel może być pomocny w przypadku
dolegliwości bólowych, uczucia ciężkości nóg, swędzenia, nocnych skurczów łydek, a także obrzęków. Funkcją żelu Esceven jest
uszczelnianie naczyń włosowatych oraz zmniejszanie ich przepuszczalności. Dodatkowo lek Esceven ma działanie przeciwobrzękowe i
przeciwzapalne.

W opakowaniu znajduje się 30 g leku Esceven. W skład 1 g żelu wchodzi 83,5 mg wyciągu gęstego z nasion kasztanowca oraz 50 j.m.
heparyny sodowej, a oprócz tego substancje pomocnicze. Zanim pacjent skorzysta z żelu Esceven, powinien zapoznać się z treścią
ulotki dołączonej do opakowania. Lek należy stosować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami, chyba że lekarz wskaże inaczej. Żel
Esceven jest przeznaczony do nakładania na skórę. Pacjenci dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat mogą jednorazowo stosować 1 g
żelu, co odpowiada paskowi o długości 3–4 cm. Produkt należy delikatnie wcierać w skórę kończyn 3 razy dziennie. Zaleca się korzystać
z leku przez około 2 tygodnie. Jeśli po tym czasie objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Na wskazanie
lekarza dopuszczalne jest wówczas kontynuowanie leczenia.

U pacjentów stosujących lek Esceven mogą wystąpić działania niepożądane. Zaliczają się do nich przejściowe uczucie ciepła oraz
przejściowy świąd skóry. Zaobserwowanie u siebie skutków ubocznych leku należy zgłosić lekarzowi lub omówić z farmaceutą. Mowa
również o skutkach ubocznych, które nie zostały opisane w ulotce preparatu.
Nie w każdym przypadku można stosować lek Esceven. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na chociaż jeden ze składników
produktu. Żel nie powinien być też aplikowany na otwarte rany, błony śluzowe i w okolice oczu. Jeśli lek przypadkowo wejdzie w kontakt
z błonami śluzowymi lub oczami, zaleca się obfite przemycie ich wodą. Poza tym z leku nie powinni korzystać pacjenci w stanach
przewlekłych schorzeń nerek. Zaleca się ponadto zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli żel miałby być stosowany przez osoby ze
skazą krwotoczną. Lek Esceven nie jest przeznaczony dla dzieci, ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa używania produktu w tej
grupie wiekowej nie są wystarczające. Z tego samego powodu niewskazane jest korzystanie z leku przez kobiety w ciąży i karmiące
piersią. Żel Esceven należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Nie powinno się z niego korzystać, gdy
minie podana na opakowaniu data ważności.
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Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera: 83,5 mg wyciągu gęstego z nasion kasztanowca.

Wskazania i działanie

Objawy przewlekłej niewydolności żylnej: ból, uczucie ciężkości nóg, nocne skurcze łydek, swędzenie, obrzęk.

Preparat zmniejsza przepuszczalność i uszczelnia naczynia włosowate; działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Dawkowanie
Zewnętrznie: ok. 1 g żelu wcierać w miejsca chorobowo zmienione 3 razy dziennie przez 2 tygodnie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe, w okolicy oczu oraz w przypadku przewlekłych
chorób nerek.

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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