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Galvenox Veno 500 mg x 30 kaps
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent GALENA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcium dobesilate monohydrate

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Galvenox Veno w postaci kapsułek jest produktem z wapnia dobezylanu jednowodnym, który wykazuje działanie na ściany naczyń
włosowatych. Na co jest Galvenox Veno? Wskazaniem do stosowania leku są objawy przewlekłej niewydolności naczyń żylnych
kończyn dolnych. Lek może być pomocny w przypadku dolegliwości bólowych kończyn dolnych, uczucia ciężkości nóg czy w przypadku
obrzęków, które towarzyszą przewlekłej niewydolności żylnej. Znajduje również zastosowanie w przypadku mrowienia i drętwienia
kończyn dolnych oraz w przypadku kurczy nóg. Wykorzystać go można przy zmianach skórnych, które towarzyszą zastojom żylnym,
poza tym znajduje zastosowanie przy żylakach kończyn dolnych.

Składnik czynny leku zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń włosowatych oraz zmniejsza ich łamliwość, zwiększając jednocześnie
ich wytrzymałość. W konsekwencji lek Galvenox Veno zmniejsza problem przesiąkania płynów przez ściany naczyń krwionośnych. 
Funkcją leku jest także przyspieszanie syntezy kolagenu, a ten stanowi ważny składnik budowy ścian tętnic. Lek dodatkowo ma wpływ
na lepkość krwi i przyczynia się do jej zmniejszenia, poza tym działanie Galvenox Veno to też zwiększanie elastyczności czerwonych
krwinek i działanie przeciwagregacyjne. W konsekwencji lek przyczynia się do usprawnienia krążenia żylnego obwodowego, a także
redukuje powstawanie zmian zakrzepowych i zmniejsza zastoje w naczyniach żylnych.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Galvenox Veno. W skład 1 kapsułki wchodzi 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego oraz
składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z jej
wskazaniami, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Rekomendowana dawka substancji czynnej (wapnia dobezylanu jednowodnego) u
pacjentów dorosłych to 500–1000 mg. Dawkowanie Galvenox Veno to zatem – jeśli lekarz nie wskaże inaczej – 1 do 2 kapsułek na
dobę. Produkt należy stosować od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Lek Galvenox Veno może u niektórych wywoływać działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego. Rzadko lek powoduje ból
w nadbrzuszu, nudności i wymioty, poza tym może powodować biegunkę, bóle stawów lub gorączkę. Rzadkie skutki uboczne Galvenox
Veno to też reakcje skórne oraz bóle i zawroty głowy. Bardzo rzadko natomiast lek powoduje zahamowanie czynności szpiku z
agranulocytozą, co wymaga odstawienia kapsułek i konsultacji z lekarzem.

Galvenox Veno jest lekiem, który ma też przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do
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stosowania leku Galvenox Veno jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, w tym na składnik czynny i składniki
pomocnicze. Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci nie należy produktu używać w tej grupie
wiekowej. Lek powinien być stosowany ostrożnie w przypadku czynnej choroby wrzodowej lub przewlekłego zapalenia żołądka, a u
pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wymagane jest stosowanie mniejszych dawek produktu.

Skład

Jedna kapsułka twarda zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus).
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian
Kapsułka żelatynowa twarda nr „0” (czerwono-biała): korpus (biały): tytanu dwutlenek (E171), żelatyna; Wieczko (czerwone):
azorubina (E122) żółcień chinolinowa (E104) tytanu dwutlenek (E171), żelatyna

Wskazania i działanie
Objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: bóle, kurcze, uczucie ciężkości nóg, mrowienie, drętwienie kończyn dolnych,
zmiany skórne związane z zastojem żylnym, żylaki kończyn dolnych, obrzęki związane z przewlekłą niewydolnością żylną.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci
(bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie były na tej grupie badane).

Dawkowanie
Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg wapnia dobezylanu jednowodnego. Produkt leczniczy stosuje się
doustnie w trakcie głównych posiłków.

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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