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Phlebodia 600 mg x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 31,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powl

Postać Tabletki

Producent INNOTECH

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wstęp
Phlebodia

Phlebodia to lek bez recepty w formie tabletek powlekanych. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku wystąpienia objawów
niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych – w tym żylaków kończyn dolnych, uczucia ciężkich nóg czy bólu
spowodowanego zespołem niespokojnych nóg. Lek może być także zażywany podczas walki z zaostrzonymi symptomami żylaków
odbytu.
1 tabletka produktu zawiera 600 mg diosminy. Substancjami pomocniczymi są kwas stearynowy, bezwodna krzemionka koloidalna,
celuloza mikrokrystaliczna i składnik powlekający Sepifilm 002.

Żylaki powstają wskutek przewlekłych zaburzeń żył, takich jak teleangiektazje, żylaki siatkowate i przewlekła niewydolność żył. Mają
postać poszerzonych żył i znajdują się zazwyczaj na kończynach dolnych, ale mogą także występować np. w okolicach odbytu. Wśród
przyczyn ich występowania można wymienić:
● czynniki genetyczne,
● słabe ściany naczyń krwionośnych,
● niewydolność zastawek żylnych,
● wzrost ciśnienia żylnego.
Najczęściej pojawiają się u kobiet (zwłaszcza ciężarnych), seniorów oraz osób, które spędzają dużo czasu na stojąco lub zmagają się z
przewlekłym zwiększonym ciśnieniem wewnątrzbrzusznym, przewlekłym zaparciem lub guzem. Wśród najbardziej charakterystycznych
objawów żylaków można wymienić uczucie ciężkości oraz świąd, pieczenie i ból kończyn dolnych. Symptomy mogą nasilać się w wyniku
np. długiego przebywania w pozycji stojącej. Pojawienie się żylaków wymaga konsultacji medycznej. Specjalista może zlecić stosowanie
leków ze składnikami wzmacniającymi naczynia krwionośne, takich jak tabletki Phlebodia.

Składnik aktywny preparatu, diosmina, jest zaliczany do grupy glikozydów flawonowych. Składa się z dwóch części: cukrowej oraz
niecukrowej, którą stanowi diosmetyna, czyli związek flawonowy. Substancja ta:● chroni naczynia żylne i poprawia ich elastyczność oraz
napięcie,
● usprawnia powrót krwi z układu żylnego kończyn dolnych,
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● redukuje ciśnienie żylne i zastój żylny w kończynach dolnych,
● przedłuża naczyniokurczące działanie noradrenaliny,
● zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych,
● usprawnia przepływ limfy w układzie limfatycznym,
● przeciwdziała obrzękom i stanom zapalnym,
● zmniejsza migrację, gromadzenie się i aktywność leukocytów,
● łagodzi takie dolegliwości, jak obrzęk, ból nóg, skurcze łydek, uczucie ciężkich nóg.

Stosowanie leku Phlebodia poprawia komfort życia. Jest on dobrze tolerowany przez organizm, więc objawy niepożądane występują
dość rzadko. Jeśli lekarz nie zlecił inaczej, tabletki Phlebodia należy stosować:
● w przypadku niewydolności krążenia żylnego w kończynach dolnych – 1 tabletkę na dzień, rano, na czczo,
● jeżeli dojdzie do zaostrzenia objawów towarzyszących żylakom odbytu – 2–3 tabletki dziennie, razem z posiłkiem.

Produkt należy popić 100 ml wody. Preparat może być zażywany przez osoby dorosłe. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Środek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze
poniżej 25°C. Powinno się skontaktować z lekarzem, jeśli objawy żylaków odbytu nie miną w przeciągu kilku dni, a symptomy
niewydolności krążenia żylnego i łamliwości włośniczek będą utrzymywać się po 15 dniach leczenia.

Skład
1 tabl. zawiera 600 mg diosminy.

Wskazania i działanie

Łagodzenie objawów niewydolności krążenia żylnego: bólu i uczucia ciężkości nóg. Dolegliwości spowodowane odleżynami,
zmuszające do zmiany pozycji ciała. Nasilenie objawów choroby hemoroidalnej. Terapia uzupełniająca w przypadku podatności
naczyń włosowatych na pękanie.
Preparat zwiększający napięcie naczyń żylnych. Działa ochronnie na naczynia, normalizuje ich przepuszczalność i redukuje
zastój żylny. Zmniejsza podatność małych naczyń krwionośnych na pękanie.

Dawkowanie
Doustnie. W niewydolności krążenia żylnego: 1 tabl. dziennie, rano, na czczo. Żylaki odbytu: 2-3 tabl. dziennie, przed posiłkiem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. W przypadku żylaków odbytu leczenie powinno trwać możliwie najkrócej. Ze względu na brak
badań klinicznych, w ciąży można stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować w okresie karmienia
piersią.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

