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Rutoven żel 30 g
 

Cena: 10,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Rutoven żel to lek, który stosuje się na żylaki, obrzęk oraz ciężkość nóg. Preparat charakteryzuje się składem, który powoduje
zmniejszenie przepuszczalność oraz utrzymanie elastyczności naczyń krwionośnych, co w efekcie wpływa pozytywnie na ich ochronę.
Wygodna forma żelu pozwala wygodnie rozprowadzić lek na obszarze zmienionym chorobowo.

Lek ten stosuje się najczęściej w przypadku mrowienia nóg, obrzęków podudzi, uczucia ciężkości kończyn dolnych oraz przewlekłej
niewydolności żylnej (jak również w jej objawach). Rutovel żel wykazuje działanie ochronne dla naczyń krwionośnych.

Prezentowane opakowanie Rutoven żel zawiera 30 g produktu leczniczego.

Rutoven żel jest preparatem leczniczym, który można zakupić bez recepty lekarskiej.

Składniki
Lek Rutoven żel charakteryzuje się następującym składem:
Substancja czynna: trokserutyna (Troxerutinum).
Substancje pomocnicze: karbomer, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol, woda oczyszczona.

1 g żelu Rutoven zawiera aż 20 mg substancji czynnej - trokserutyny.

Rutoven żel zawiera etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).
Lekt zawiera również bronopol, co możeu osób wrażliwych wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

Masa netto
30 g

Wskazania i działanie
Rutoven żel stosuje się w przypadku problemów z ciężkością, obrzękiem lub niewydolnością żylną (żylakami) nóg. Zawarta w leku
trokserutyna ochrania naczynia krwionośne, utrzymując ich elastyczność oraz zmniejszając przepuszczalność.
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Trokserutyna jest półsyntetyczną pochodną rutyny, co sprawia, że jest produktem lepiej przyswajalnym przez organizm niż czysta
rutyna. Substancja wykazuje działanie przeciwobrzękowe i przeciwwysiękowe, a także zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń
włosowatych. Takie właściwości wpływają na poprawę przepływu krwi i limfy w organizmie, przez co zmniejsza się zastój żylny w
obszarze kończyn dolnych. Ponadto trokserutyna ogranicza wpływ wolnych rodników na organizm oraz spowalnia proces utleniania
witaminy C, co przekłada się na wydłużenie jej działania.

Lek Rutoven żel wskazany jest do stosowania w następujących przypadkach:
● obrzęk podudzi,
● przewlekła niewydolność żylna (w tym: objawy przewlekłej niewydolności żylnej),
● uczucie mrowienia nóg,
● uczucie ciężkości kończyn dolnych.

Dawkowanie
Lek Rutoven żel należy stosować tak, jak opisano to w ulotce dołączonej do opakowania lub dokładnie tak, jak zalecił to lekarz lub
farmaceuta.

Produkt leczniczy Rutoven podaje się na skórę pacjenta.

Zalecane jest następujące stosowanie produktu:
● nanieś cienką warstwę żelu w miejsca zmienione chorobowo,
● masuj delikatnie, aż do całkowitego wchłonięcia produktu w skórę.
● wmasuj Rutoven żel 3 razy na dobę przez okres 2-3 tygodni.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Rutoven żel może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią.

Rutovel żel jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez organizm pacjenta. Po zastosowaniu żelu odnotowano u niektórych z nich
następujące działania niepożądane:
Częstość nieznana: zaczerwienienie skóry, pokrzywka (u osób wrażliwych na trokserutynę).

Przeciwwskazania
Nie należy stosować tego produktu leczniczego, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
leku Rutoven żel.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta ostatnio lub obecnie, a także o
lekarstwach, które pacjent dopiero zamierza przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się stosowania leku Rutoven żel w okresie ciąży i karmienia piersią. Fakt ten najlepiej jest jednak dodatkowo skonsultować z
lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować leku Rutoven żel na błony śluzowe oraz uszkodzoną skórę.

Przechowywanie
Nie należy przechowywać leku Rutoven żel w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza.
Rutoven żel należy przechowywać w miejscu niewidocznym oraz niedostępnym dla małych dzieci.
Rutoven żel jest ważny przez 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL Poznań S.A.
ul. Towarowa 47/51
61-896 Poznań

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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