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Venescin x 30 draż
 

Cena: 13,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 draż

Postać Drażetki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka drażowana zawiera
Substancje czynne:
Hippocastani seminis extractum siccum (5,5-8:1) 25 mg
(ekstrahent 70 % v/v etanol )
Rutosidum 15 mg
Aesculinum ( 6-glukozyd 6,7-dihydrokumaryny ) 0,5 mg
Substancje pomocnicze:
skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian (E 470 b), kalafonia, olej rycynowy, guma arabska (E 414), talk (E 553 b), sacharoza,
indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa. (E 104)

Wskazania i działanie

Venescin jest to preparat zawierający w swoim składzie wyciąg z nasion kasztanowca, rutozyd i eskulinę. Przyjmuje się, że
stosowanie preparatu zwiększa tonus żył oraz zmniejsza przepuszczalność i zwiększa odporność mechaniczną naczyń
włosowatych.
Lek stosuje się w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Venescin jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku (np. guma arabska).
Stosowanie leku Venescin u dzieci
Nie podawać dzieciom.
Ciąża
Nie stosować w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w pozostałym okresie
ciąży, preparat może zostać użyty wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla
płodu.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie
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Doustnie: dorośli 3 razy dziennie po 2 tabletki drażowane.

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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