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Intractum Hippocastani (wyciąg z kasztanowca) 100 ml
 

Cena: 12,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hippocastani

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Intractum Hippocastani w postaci płynu doustnego jest produktem na bazie wyciągu ze świeżego niedojrzałego owocu
kasztanowca. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych. Na co jest Intractum Hippocastani? Wskazaniem do stosowania
leku są objawy przewlekłej niewydolności żylnej. Lek może być stosowany w przypadku świądu i kurczów łydek, a także w przypadku
uczucia ciężkości nóg oraz przy obrzękach podudzi. Wskazaniem jest też pomocnicze stosowanie Intractum Hippocastani przy
problemie żylaków. Składnikiem czynnym leku jest etanolowy wyciąg ze świeżego niedojrzałego owocu kasztanowca. Jest on bogaty w
escynę, która wykazuje działanie tonizujące napięcie naczyń żylnych, a dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia przepuszczalności
naczyń.

W opakowaniu znajduje się 100 ml Intractum Hippocastani. W skład produktu wchodzi etanolowy wyciąg ze świeżego niedojrzałego
owocu kasztanowca. W skład 2,5 ml leku wchodzą 23 mg saponin trójterpenowych w przeliczeniu na escynę. Przed zastosowaniem leku
należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wyda indywidualnych zaleceń, należy lek Intractum
Hippocastani stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Rekomendowane w ulotce dawkowanie Intractum Hippocastani to
2,5 ml płynu przyjmowane doustnie w częstotliwości 3 razy dziennie. Lek należy przyjmować w niewielkiej ilości płynu (najlepiej wody).
Bezpośrednio po przyjęciu leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych. Należy zachować odstęp przynajmniej 1,5 godziny, gdyż
alkohol zawarty w produkcie leczniczym może być wykrywany przez przyrządy do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Stosowanie leku Intractum Hippocastani może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. W
rzadkich przypadkach lek powoduje podrażnienie śluzówki żołądka i jelit, a także łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i reakcje
alergiczne. Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna po przyjęciu leku, należy przerwać jego stosowanie. Zaobserwowanie u siebie
jakichkolwiek objawów, które mogą stanowić efekty uboczne działania leku Intractum Hippocastani, stanowi wskazanie do konsultacji z
lekarzem. Mowa również o tych działaniach niepożądanych, które nie zostały opisane w ulotce dołączonej do opakowania.

Lek Intractum Hippocastani posiada przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
uczulenie na choć jeden ze składników produktu. Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/intractum-hippocastani-wyciag-z-kasztanowca-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

przypadku wystąpienia u pacjenta zapalenia skóry lub żył, czy też pojawienia się zgrubienia pod skórą, owrzodzenia bądź silnego bólu
należy skonsultować się z lekarzem. Niezwłocznego kontaktu z lekarzem wymaga też pojawienie się nagłego świądu jednej nogi, czy też
niewydolności nerek lub serca. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny indywidualnie skonsultować się z lekarzem w kwestii
stosowania produktu, gdyż w jego składzie znajduje się 52-62% V/V etanolu.

Skład
Substancję czynną leku stanowi etanolowy wyciąg ze świeżego niedojrzałego owocu kasztanowca – (Hippocastani fructus recentis
intractum) (1:1).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V).
Zawartość etanolu w produkcie: 52% - 62% (V/V).
Dawka jednorazowa leku (2,5 ml) zawiera 23 mg saponin trójterpenowych w przeliczeniu na escynę.

Wskazania i działanie

Tradycyjnie stosowany w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (jak obrzęki podudzi, świąd, kurcze łydek, bóle oraz „uczuciu
ciężkości nóg”).
Pomocniczo w żylakach.

Dawkowanie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować doustnie u dorosłych 3 razy dziennie po 2,5 ml leku w niewielkiej ilości płynu, najlepiej wody
Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. W żylakach możliwe jest
stosowanie po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

Przeciwwskazania
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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