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Hemorigen x 30 tabl
 

Cena: 18,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Hemorigen w postaci tabletek to produkt na bazie składników roślinnych, który jest stosowany w celu wspomagania leczenia
siniaków i drobnych stłuczeń, które pojawiają się w efekcie łagodnych urazów. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i
jednorazowo nie powinno się go stosować dłużej niż 3–4 dni.

Na co jest lek Hemorigen? Wskazaniem do stosowania tabletek są drobne podbiegnięcia krwawe i stłuczenia pourazowe. Składnikiem
czynnym produktu jest wyciąg z ziela przymiotna kanadyjskiego. Jest to roślina jednoroczna, która jest źródłem flawonoidów, fitosteroli,
garbników oraz fenolokwasów, przez co przyczynia się do zwiększenia elastyczności naczyń krwionośnych oraz tamowania niewielkich
krwawień.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Hemorigen. W skład każdej tabletki wchodzi 50 mg wyciągu gęstego z ziela przymiotna
kanadyjskiego. Ekstrahentem jest 96% etanol, a składniki pomocnicze leku to sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk i stearynian
magnezu. Lek Hemorigen należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz wyda inne zalecenia.

Najczęściej pacjenci przyjmują 1–2 tabletki Hemorigen doustnie w częstotliwości 3 razy na dobę. Choć dotychczas nie opisano
objawów przedawkowania produktu u ludzi, nie powinno się przekraczać maksymalnej dawki dobowej leku, która wynosi 6 tabletek.
Produkt powinno się stosować nie dłużej niż 3–4 dni. Jeśli po 3–4 dniach stosowania leku pacjent nie zauważy poprawy lub jego
dolegliwości się nasilą, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Hemorigen może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Do tej pory nie zanotowano skutków
ubocznych Hemorigen, jednak pojawienie się jakichkolwiek objawów, które mogłyby być efektem przyjmowanych tabletek, należy
skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Nie każdy pacjent może przyjmować lek Hemorigen. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest nadwrażliwość na składnik czynny
tabletek lub jakikolwiek z ich składników pomocniczych. Produktu nie powinni przyjmować również pacjenci z zakrzepicą i chorobą
zakrzepową żył. W przypadku przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków i żylaków odbytu lek można stosować jedynie po wcześniejszej
konsultacji z lekarzem. Tabletek Hemorigen nie należy podawać młodzieży poniżej 18 lat i dzieciom. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią
powinny zasięgnąć porady lekarza w kwestii zasadności i bezpieczeństwa stosowania produktu w swoim przypadku. Dotychczas nie
opisano interakcji leku z innymi medykamentami, jednak osoby stosujące leki wydawane na receptę lub bez recepty powinny przed jego
zastosowaniem skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość sacharozy w jego składzie osoby z nietolerancją niektórych
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cukrów powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną przyjmować lek.

Lek Hemorigen należy przechowywać w miejscu o temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C), które jest niewidoczne i
niedostępne dla najmłodszych. Nie zaleca się jego stosowania po upłynięciu podanej na opakowaniu daty ważności.

Skład
1 tabletka zawiera substancje czynne: 50 mg wyciągu gęstego z ziela przymiotna kanadyjskiego (Erigeroni canadensis herbae extractum
spissum) DER 30-40:1, ekstrahent - 96 % etanol v/v.

Substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk, stearynian magnezu.

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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