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Reparil 20 mg x 40 tabl dojelitowych (import równoległy -
Inpharm)
 

Cena: 20,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent INPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Escinum

Opis produktu
 

Skład

1 tabletka zawiera 20 mg beta - Escyna (Escinum)
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu
dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudagrit L 100-55),
Makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, silikon emulsja, wosk pszczeli, wosk Carnauba.

Wskazania i działanie
Lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne. Zawiera mieszaninę saponin z nasion kasztanowca.
Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk limfy, poprawia krążenie
limfatyczno-żylne, zapobiega zastojowi krwi w żylakach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i chroni przed
ich powstawaniem. Wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu obrzęków pooperacyjnych.
Zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych, zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylaki
kończyn dolnych, bóle kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę, w lekkich przypadkach i jako dawkę podtrzymującą 1 tabletkę 3 razy na dobę.
Dzieci 7- 14 lat: 1 tabletka 2- 3 razy na dobę.
Lek należy zażywać po posiłku.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą; niewydolności lub zaburzenia nerek;
ciąży i okresu karmienia piersią.
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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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