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Rostil 250 mg x 30 tabl
 

Cena: 9,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcium dobesilate monohydrate

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Rostil w postaci tabletek to preparat, którego stosowanie zalecane jest w przypadku przewlekłej niewydolności krążenia żylnego
kończyn dolnych. Substancję czynną leku stanowi wapnia dobezylan jednowodny, czyli substancja działająca na ściany żył, nabłonek
naczyń włosowatych, a także wykazująca działanie na naczynia limfatyczne. Lek redukuje obrzęki, przez co przeciwdziała uczuciu
ciężkości nóg i dolegliwościom bólowym, a dodatkowo wzmacnia żyły i usprawnia mikrokrążenie, redukując ryzyko tworzenia się
zastojów i zakrzepów.

Jakie są wskazania do stosowania Rostil? Lek może być pomocny przy takich objawach przewlekłej niewydolności krążenia żylnego
kończyn dolnych jak obrzęki i bóle nóg, ich mrowienia bądź skurcze, a także w przypadku zmian skórnych związanych z zastojami
żylnymi krwi. Jego zastosowanie może być zatem zasadne w przypadku problemów z żylakami nóg, uczucia ciężkości kończyn dolnych
czy też dolegliwości bólowych związanych z zaburzeniami krążenia. Substancja czynna tabletek – wapnia dobezylan jednowodny –
redukuje wspomniane objawy niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Funkcją leku Rostil jest zwiększenie napięcia ścian żył,
a także zapobieganie zastojom krwi w naczyniach i tworzeniu się zakrzepów. Lek działa także na naczynia włosowate, regulując ich
przepuszczalność, a także zwiększając wytrzymałość ich ścian, dzięki czemu nie tylko korzystnie wpływa na mikrokrążenie, ale również
zapobiega powstawaniu wysięków. Substancja czynna leku dodatkowo wspomaga syntezę kolagenu i zmniejsza lepkość osocza, dzięki
czemu zwiększa się jego przepływ. Działanie Rostil to również redukcja obrzęków.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Rostil. W skład każdej z nich wchodzi 250 mg wapnia dobezylanu jednowodnego, a także
substancje pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z dawkowaniem opisanym w ulotce lub w oparciu o indywidualne zalecenia
lekarza. Lek powinien być stosowany w czasie posiłku. Zalecana dawka Rostil w przypadku objawowego leczenia przewlekłej
niewydolności żylnej kończyn dolnych to 500-1000 mg substancji czynnej na dobę, co odpowiada 2-4 tabletkom leku na dobę. Leczenie
z wykorzystaniem preparatu może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nie powinno się stosować dawek większych leku niż
zalecane, a jeśli tak się zdarzy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Rostil w formie tabletek może również u niektórych wykazywać pewne działania niepożądane. Do skutków ubocznych Rostil, które
występują rzadko, zaliczyć można zawroty głowy, gorączkę polekową, a także nudności i biegunkę. Jeśli chodzi o bardzo rzadko
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występujące działania niepożądane leku, wspomnieć należy o agranulocytozie, ponadto u pacjentów pojawić może się swędząca
wysypka z rumieniem. Wystąpienie jakichkolwiek działań niepożądanych leku, w tym tych opisanych w ulotce oraz tych, które w ulotce
nie są opisane, jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Rostil również posiada przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na jego
substancję czynną bądź pomocnicze. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy również skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent
zmaga się z chorobą wrzodową, ciężką niewydolnością nerek lub przewlekłym nawracającym nieżytowym zapaleniem żołądka. Nie
wolno stosować leku Rostil w pierwszym trymestrze ciąży, a w pozostałych trymestrach lek może być stosowany jedynie w sytuacji,
gdy lekarz uzna, że jest to absolutnie niezbędne. Preparat nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią. Jeśli pacjent ma
stwierdzoną nietolerancję niektórych cukrów, również powinien skonsultować się z lekarzem, zanim rozpocznie ewentualną terapię 
lekiem Rostil.

Lek Rostil powinien być przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 25 °C i jednocześnie w miejscu, które będzie niewidoczne
oraz niedostępne dla dzieci. Leku nie można stosować, gdy minie jego termin przydatności, a w kwestiach bezpiecznej utylizacji
niezużytych tabletek najlepiej skonsultować się z farmaceutą.

Opis
250 mg, tabletki Calcii dobesilas monohydricus

Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki): ból, kurcze, mrowienie, obrzęk, zmiany skórne
na tle zastoju krwi.

Skład: 1 tabletka zawiera 250 mg wapnia debezylanu jednowodnego oraz substancje pomocnicze: w tym laktoza jednowodna.

OTC - lek wydawany bez recepty.

Cechy

uszczelnia ściany naczyń krwionośnych
zapobiega zastojom w naczyniach żylnych
żylaki: ból, kurcze, mrowienie, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi

Stosowanie
Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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