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Venotrex 300 mg x 50 kaps
 

Cena: 44,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Troxerutinum

Opis produktu
 

Skład
1 kapsułka twarda leku VENOTREX 300 mg kapsułki twarde zawiera jako substancję czynną: 300 mg trokserutyny
substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna.
Skład kapsułki twardej: żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Wskazania i działanie
VENOTREX stosuje się w leczeniu objawowym:

niewydolności krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (uczucie ciężkości nóg, ból, kurcze
nocne, żylaki)
w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu

Przeciwwskazania
W przypadku występowania obrzęków w okolicach kostek spowodowanych chorobami serca, wątroby lub nerek nie należy stosować
leku VENOTREX.
Kiedy nie stosować leku VENOTREX:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
nietolerancja niektórych cukrów.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek zwykle stosuje się następująco:

1 kapsułka twarda 300 mg 4 razy na dobę, przez 2do 4 tygodni.

W leczeniu podtrzymującym lub w przypadku nawrotów zaleca się dawkowanie:
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1 kapsułka twarda 300 mg 3 razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące powinno trwać 3 do 4 tygodni.
Zaleca się zażywać lek w trakcie posiłku.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

