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Troxescorbin x 20 kaps
 

Cena: 10,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SYNTEZA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Troxescorbin to lek, którego skład opiera się na dwóch substancjach czynnych – witaminie C oraz mieszaninie rutozydów (pochodnych
flawonowych). Lek Troxescorbin wykazuje działanie ochronne na naczynia krwionośne i wpływa korzystnie na ich elastyczność. Produkt
zapobiega także retinopatii i nefropatii. Lek stosuje się w zaburzeniach krążenia i w przypadku żylaków.

Wskazania i działanie
Troxescorbin to preparat, zawierający trokserutynę oraz witaminę C (kwas askorbinowy).
Trokserutyna wykazuje działanie ochronne na naczynia żylne. Zmniejsza przepuszczalność ścian w naczyniach włosowatych, wykazuje
działanie przeciwobrzękowe oraz zapobiega powstawaniu wysięków. Poprawia elastyczność oraz napięcie naczyń żylnych, a także
zmniejsza zastój żylny w kończynach dolnych. Sprzyja usprawnieniu przepływu krwi i limfy. Trokserutyna to także silny antyoksydant, co
oznacza, że wykazuje działanie przeciwutleniające, a więc ogranicza szkodliwy wpływ wolnych rodników na organizm oraz zmniejsza
utlenianie witaminy C, przedłużając jej działanie.
Witamina C to składnik niezbędny organizmowi do prawidłowego przeprowadzania wielu przemian metabolicznych. Jest także
antyoksydantem, a więc chroni przed działaniem wolnych rodników, bierze udział między innymi w syntezie kolagenu, kwasu foliowego
czy hormonów kory nadnerczy. Ułatwia przyswajalnie żelaza, także niehemowego.

Wskazania do stosowania leku:
· zaburzenia krążenia limfatycznego i żylnego (w obrębie kończyn dolnych - żylaki, stany przedżylakowe, obrzęki, zapalenia skóry
towarzyszące żylakom),
· żylaki odbytu,
· nadmierna przepuszczalność naczyń włosowatych (leczenie wspomagające).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Lek stosuje się doustnie, najlepiej po posiłkach, popijając dużą ilością wody.
Dawkowanie u osób dorosłych: 1-3 kapsułki na dobę.
Produkt przeznaczony jest do stosowania tylko u osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Troxescorbin?
Niestety nie każdy może stosować lek, nawet jeżeli istnieją do tego wskazania. Produktu nie powinny zażywać osoby, wykazujące
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Kobiety w ciąży i matki karmiące nie powinny stosować leku Troxescorbin.

Kiedy zachować szczególna ostrożność przy stosowaniu leku Troxescorbin?
Niektóre schorzenia oraz okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do zażywania leku, dlatego należy poinformować lekarza o
wszystkich zażywanych lekach oraz występujących chorobach. W pewnych sytuacjach może okazać się niezbędne przeprowadzenie
badan kontrolnych przed rozpoczęciem terapii produktem Troxescorbin.

Szczególną ostrożność zaleca się zachować osobom z:
· kamicą dróg żółciowych
· kamicą dróg moczowych
· dną moczanową
· oksalurią (ze zwiększonym stężeniem szczawianów w moczu)
· talasemią
· anemią syderoblastyczną
· hemochromatozą
· niedoborem krwinkowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Warto wiedzieć: Duże dawki witaminy C mogą wpływać na niektóre wyniki badań laboratoryjnych, np. oznaczenie glukozy krwi w moczu
czy określenie obecności krwi utajonej w kale.

Troxescorbin może wchodzić w interakcje z:
· sulfonamidami (duże dawki witaminy C),
· TLPD, lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny, paracetamolem (w przypadku przekroczenia dawek witaminy C).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób; dla O-beta-hydroksyetylorutozydu):
· bóle głowy,
· dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
· zaczerwienienie twarzy (napadowe), pokrzywka.

Częstość nieznana (dla witaminy C w dawkach większych niż 600 mg):
· bóle głowy,
· nudności, wymioty,
· zaczerwienienie,
· zwiększone oddawanie moczu.

Częstość nieznana (dla witaminy C w dawkach większych niż 1000 mg):
· kamica nerkowa,
· biegunka.

Zawartość opakowania: 20 kapsułek.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: O-β-hydroksyetylorutozyd (O-β-hydroxyethylrutosidum) i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).

1 kapsułka zawiera 50 mg O-β-hydroksyetylorutozydu i 200 mg kwasu askorbowego.
Substancje pomocnicze: żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa
(E104), indygotyna (E132), żółcień pomarańczowa (E110).
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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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