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

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

 

 

Venoruton forte 500 mg x 60 tabl
 

Cena: 45,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

O-(beta-hydroksyethyl)-rutosid(oxerutinus)

Opis produktu
 

Wstęp

Venoruton forte - na przewlekłą niewydolność żylną

Venoruton forte to lek dostępny bez recepty w postaci tabletek doustnych. Preparat jest przeznaczony do zażywania przez dzieci od 12.
roku życia i dorosłych w celach:
● zwalczania objawów przewlekłej niewydolności żylnej, czyli tzw. żylaków podudzi,
● wspierania kompresoterapii, czyli noszenia np. rajstop uciskowych w przypadku leczenia przewlekłej niewydolności żylnej,
● przeciwdziałania symptomom hemoroidów,
● pomagania w mikroangiopatiach w trakcie walki z cukrzycą,
● redukowania obrzęków,
● łagodzenia objawów podmiotowych, np. mrowienia, skurczy i bóli mięśni, zaburzeń czucia, a także uczucia spuchniętych, ciężkich i
bolących nóg.

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży w II i III trymestrze oraz karmiące piersią, jednak przed zastosowaniem zaleca się
konsultację z lekarzem.

O przewlekłej niewydolności żylnej jest mowa, gdy występuje szereg objawów zastoju żylnego, który następuje na skutek zwężenia lub
niedrożności naczyń bądź też wstecznego przepływu krwi w żyłach.
Ta dolegliwość obejmuje: zespół pozakrzepowy, chorobę żylakową, zespoły uciskowe oraz pierwotną niewydolność zastawek żylnych.
Mogą one powodować wiele nieprzyjemnych dolegliwości, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie. Czynnikami, które
sprzyjają rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej, są:
● nadciśnienie żylne,
● płeć żeńska,
● wiek,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/venoruton-forte-500-mg-x-60-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

● ciąża,
● otyłość,
● praca stojąca bądź siedząca,
● genetyczne skłonności do osłabiania ścian żył i struktury ich zastawek.

Aby ustalić, co wywołało dolegliwości, najlepiej zrobić USG z kolorowym Dopplerem. Wówczas na podstawie wyników można dobrać
odpowiednie leczenie uciskowe oraz farmakologicznie. Jednym ze środków, który podaje się w tego typu przypadkach, są flawonowe
pochodne benzopirenu, np. rutyna.

W składzie Venorutonu forte znajduje się 500 mg okserutyny, czyli o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów. Są one półsyntetycznymi pochodnymi
rutyny i należą do grupy związków flawonowych. Dzięki swoim właściwościom:
● redukują przepuszczalność kapilar i wsteczny przepływ krwi, czyli refluks żylno-tętniczy,
● poprawiają tlenowe ciśnienie przeznaskórkowe,
● skracają czas wypełnienia żylnego,
● zabezpieczają ściany żylne przed oksydacyjną działalnością aktywnych komórek krwi,
● zmniejszają obrzęk i wysięk,
● przyczyniają się do uelastycznienia i poprawy stanu napięcia ścian naczyń żylnych,
● usprawniają przepływ krwi i limfy w naczyniach krwionośnych.

W rezultacie substancja aktywna przyczynia się do złagodzenia objawów towarzyszących przewlekłej niewydolności żylnej, a także
innych dolegliwości wynikających z nieprawidłowego przepływu krwi.

Maksymalne stężenie okserutyny następuje po 2–9 godzinach od zażycia leku.

Produktu należy używać ściśle według wskazówek zawartych w instrukcji dołączonej do opakowania bądź wskazówek udzielonych
przez farmaceutę lub lekarza. W przypadku zarówno przewlekłej niewydolności żylnej, jak i żylaków odbytu trzeba zażywać:
● 1 tabletkę 2 razy dziennie przez 2–4 tygodnie aż do chwili, gdy objawy ustąpią,
● 1 dawkę leku 1 raz dziennie po ustąpieniu objawów przez kilka tygodni.

Gdy objawy dolegliwości powrócą, należy wznowić zażywanie preparatu. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości odnośnie do przyjmowania
produktu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Opis
Unikalna formuła Venoruton Forte stabilizuje ściany naczyń krwionośnych zmniejszając ból i obrzęk nóg.

Wskazania
Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi oraz mikroangiopatii w przebiegu cukrzycy). Zmniejszenie
obrzęków oraz złagodzenie objawów takich jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i
bolących nóg.
Lek jest stosowany również pomocniczo w leczeniu objawowym żylaków odbytu (hemoroidów). Redukuje uczucie ciężkich i bolących
nóg. Zmniejsza obrzęki.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Cechy

stabilizuje ścianę naczyń krwionośnych
zmniejsza objawy jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg
chroni ściany żył
poprawia mikrokrążenie
terapia może być rozważana u kobiet ciężarnych po zakończeniu I trymestru ciąży
skuteczny w redukcji objawów przewlekłej niewydolności żylnej niż diosmina + hesperydyna (1)
(1) Cesarone MR et al. Venoruton vs Daflon: evaluation of effects on quality of life in chronic venous insufficiency. Angiology
2006; 57(2): 131-8

Składniki
Jedna tabletka zawiera 500 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów

Stosowanie
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Dawkowanie
Początkowe: 1 tabletka 2 razy na dobę
Podtrzymujące: 1 tabletka 1 raz na dobę

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przeciwwskazania
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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