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Venescin forte x 30 tabl draż
 

Cena: 24,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 draż

Postać Drażetki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Venescin Forte w postaci tabletek drażowanych jest stosowany w przypadku niewydolności żylnej różnego pochodzenia, gdyż
wykazuje działanie przeciwobrzękowe i zmniejszające przepuszczalność naczyń włosowatych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla
osób dorosłych.

Na co jest lek Venescin Forte? Wskazaniem do stosowania tabletek drażowanych Venescin Forte jest uczucie ciężkości nóg, ich ból
lub świąd, a także kurcze łydek i obrzęki. Objawy te mogą wskazywać na przewlekłą niewydolność żylną. Lek może być również pod
kontrolą lekarza, a wówczas jest stosowany w przypadku żylaków. Jego substancje czynne to suchy wyciąg z nasion kasztanowca
zwyczajnego, który zawiera escynę oraz rutozyd. Funkcją Venescin Forte jest zwiększanie odporności mechanicznej naczyń
włosowatych i redukcja ich przepuszczalności – za to działanie odpowiada zawartość rutozydu w składzie tabletek drażowanych.
Ponadto lek nie tylko korzystnie wpływa na tonus żył, ale dodatkowo wykazuje działanie przeciwobrzękowe, co jest zasługą escyny w
składzie. W ten sposób zastosowanie leku Venescin Forte redukuje nieprzyjemne dolegliwości opisane powyżej i związane z
niewydolnością żylną.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek drażowanych Venescin Forte (100 mg + 600 mg). Skład podstawowy 1 drażetki jest
następujący: 100 mg suchego wyciągu z nasion kasztanowca Hippocastani seminis extractum siccum, w którym znajduje się około 22%
saponin trójterpenowych, przeliczając na bezwodną escynę (rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym jest etanol 70% v/v), a także 60 mg
rutozydu trójwodnego. Dodatkowo w leku znajdują się składniki pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól
sodowa glikolan skrobi, stearynian magnezu, sacharoza, talk, guma arabska, kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa oraz
indygotyna.

Produkt należy zażywać zgodnie ze wskazaniami lekarza lub z dawkowaniem opisanym w dołączonej do opakowania ulotce. Lek
powinien być przyjmowany w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim. Zaleca się stosowanie 1–2 tabletek drażowanych Venescin Forte
w częstotliwości 3 razy na dobę. Dotychczas nie zarejestrowano objawów przedawkowania produktu, jednak nie powinno się stosować
jego dawek wyższych niż zalecane.

Przyjmując lek Venescin Forte, trzeba dodatkowo liczyć się z możliwością wystąpienia jego działań niepożądanych, chociaż nie muszą
one wystąpić u każdego. W ulotce szczegółowo opisano zarejestrowane dotychczas skutki uboczne Venescin Forte i częstotliwość ich
występowania. Rzadko stosowanie leku wiąże się z pojawieniem się podrażnienia żołądka, a innym skutkiem ubocznym występującym z
podobną częstotliwością jest świąd skóry. Jeśli pacjent zauważy wyżej wymienione objawy, powinien odstawić lek. Jeśli nie przyczyni
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się to do zniknięcia zaobserwowanych objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Venescin Forte należy przechowywać w taki sposób, aby dzieci nie miały do niego dostępu. Bezpieczną temperaturą
przechowywania produktu jest temperatura nieprzekraczająca 25°C. Należy dodatkowo pilnować podanego na opakowaniu terminu
ważności leku – nie wolno stosować Venescin Forte, gdy przekroczony zostanie ten termin. Jeśli pacjent będzie chciał pozbyć się
niewykorzystanego leku, nie powinien umieszczać go w pojemniku na odpady znajdującym się w domu, czy też wyrzucać leku do
kanalizacji. Aby lek wyrzucić bezpiecznie dla środowiska, najlepiej skonsultować się z farmaceutą.

Przeciwwskazaniem Venescin Forte jest nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze tabletek drażowanych. Lek nie powinien
być stosowany również przez dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. Ze względu na zawartość w tabletkach sacharozy i laktozy
jednowodnej, zaleca się kontakt z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów. W czasie ciąży i karmienia
piersią lek może być stosowany jedynie w sytuacji, kiedy zdaniem lekarza korzyści z jego przyjęcia przewyższają ewentualne ryzyko,
które w tym przypadku się pojawia.

Skład
1 drażetka zawiera: Hippocastani seminis extractum siccum 100mg, Rutosidum 60mg oraz substancje pomocnicze - celuloza
mikrokrystaliczna (E 460), laktoza, sól sodowa glikolanu skrobi, magnezu stearynian ( E 470 b ), sacharoza, talk ( E 553 b ), guma arabska
(E 414 ), kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa ( E 104), indygotyna ( E 132 ).

Wskazania i działanie

Venescin Forte stosuje się w przewlekłej niewydolności żylnej różnego pochodzenia objawiającej się obrzękami, kurczami łydek,
świądem, bólem i uczuciem ciężkości w nogach, pod kontrolą lekarza w żylakowatości.
Główny składnik wyciągu z nasion kasztanowca - escyna oraz rutozyd wpływają na stan śródbłonków naczyń włosowatych,
zmniejszając ich łamliwość oraz przepuszczalność, przez co działają przeciwwysiękowo, uszczelniając ściany naczyń
włosowatych.

Możliwe działania niepożądane
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności i dolegliwości żołądkowe.
W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów przerwać leczenie, jeśli objawy nie ustąpią zasięgnąć porady lekarza.

Dawkowanie
Dorosłym 3 razy dziennie po 2 drażetki. Dzieciom powyżej 6 roku życia 3 razy dziennie po 1 drażetce. Nie należy podawać preparatu
dzieciom poniżej 6 roku życia.

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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