
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Venescin żel 40 g
 

Cena: 22,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Żele

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Venescin żel w postaci żelu jest preparatem mającym w składzie skojarzone działanie dwóch składników, czyli wyciągu z nasion
kasztanowca stanowiącego źródło escyny, a także trokserutyny. Na co jest Venescin żel? Wskazaniem do stosowania leku są
zaburzenia krążenia żylnego oraz żylaki kończyn dolnych. Lek może być pomocny w przypadku owrzodzeń żylakowatych podudzi, poza
tym znajduje zastosowanie w przypadku różnego pochodzenia obrzęków, a oprócz tego sprawdza się przy zakrzepowym zapaleniu żył.
Preparat leczniczy można stosować też przy zaburzeniach mikrokrążenia, które objawiają się większą przepuszczalnością naczyń
krwionośnych. Funkcją Venescin żel jest uszczelnianie żył oraz działanie tonizujące na nie, poza tym lek korzystnie wpływa na kondycję
śródbłonka naczyń włosowatych, prowadząc do ich mniejszej łamliwości oraz przepuszczalności. Dodatkowo działanie Venescin żel
wiąże się z efektem przeciwzapalnym oraz przeciwobrzękowym.

W opakowaniu znajduje się 40 g Venescin żel. W skład 1 g żelu wchodzi 118 mg wyciągu z nasion kasztanowca oraz 20 mg
trokserutyny, a także składniki pomocnicze. Zanim pacjent skorzysta z leku Venescin żel, powinien skonsultować się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania. W ulotce leku opisano między innymi zalecane dawkowanie Venescin żel i jeśli lekarz go nie zmodyfikuje,
należy go przestrzegać. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Zaleca się aplikowanie żelu na zmienione
chorobowo obszary ciała w częstotliwości 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Jednorazowo należy wykorzystać niewielką ilość leku i
należy wmasowywać go delikatnie w skórę, aż ten dokładnie się wchłonie.

U niektórych pacjentów stosujących lek Venescin żel mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego. Lek
może przyczyniać się do podrażnienia skóry i jej suchości, poza tym może przyczyniać się do wystąpienia pokrzywki. Lek może również
powodować u niektórych pacjentów zapalenie skóry, poza tym nie są wykluczone odczyny natychmiastowe, którym towarzyszyć będzie
pokrzywka i skurcz oskrzeli. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne Venescin żel (również nieopisane w ulotce),
powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Venescin żel ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać. Lek nie powinien być stosowany przez
pacjentów nadwrażliwych na choć jeden z jego składników. Nie należy też z niego korzystać, jeśli pacjentka jest w pierwszym trymestrze
ciąży (a w pozostałych trymestrach ciąży i przy karmieniu piersią nie należy z niego korzystać bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem).
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Żel nie może być aplikowany na otwarte rany, poza tym nie należy aplikować go na błony śluzowe oraz na skórę poddaną radioterapii.
Przeciwwskazaniem do stosowania żelu Venescin jest też przewlekła niewydolność nerek. Preparat powinien być przechowywany w
temperaturze pokojowej i należy zabezpieczyć go tak, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Nie należy z żelu korzystać, jeśli minie
podana na opakowaniu data ważności.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 118 mg wyciągu z nasion kasztanowca oraz 20 mg trokserutyny.

Wskazania i działanie

Zaburzenia krążenia żylnego, żylaki kończyn dolnych, owrzodzenia żylakowate podudzi (za wyjątkiem otwartych ran),
zakrzepowe zapalenie żył, obrzęki różnego pochodzenia
Zaburzenia mikrokrążenia, objawiające się łamliwością i zwiększoną przepuszczalnością naczyń krwionośnych włosowatych.

Preparat o skojarzonym działaniu składników. Działa uszczelniająco i tonizująco na żyły, poprawia stan śródbłonków naczyń
włosowatych, zmniejszając ich przepuszczalność i łamliwość. Działa także przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Chore miejsca smarować niewielką ilością żelu 2 razy dziennie (rano i wieczorem), wmasowując delikatnie do całkowitego
wchłonięcia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
I trymestr ciąży.
Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i obszary skóry poddane radioterapii oraz w przewlekłej niewydolności nerek.

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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