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Aescin 20 mg, 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 19,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek powlekanych

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Escinum

Opis produktu
 

Opis
Aescin, lek w postaci tabletek powlekanych zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu
obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych. Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza
prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Poprawia
krążenie żylno-limfatyczne. Aescin, lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym,
także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

Wskazania

Leczenie:
- zapalenia żył kończyn dolnych,
- przewlekłej niewydolności żylnej,
- żylaków kończyn dolnych,
- żylaków odbytu,
Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Działanie
Przeciwobrzękowe i przeciwzapalne oraz poprawa stanu napięcia naczyń krwionośnych.

Dawkowanie

Stosować doustnie.
Dorośli: 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.
Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.
W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfaescyny.

Skład
Substancją czynną leku jest alfa-escyna.
Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.
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Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu
karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwpienna.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ciężka niewydolność nerek.
Kobiety w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. lat.

Działania niepożądane
Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

niezbyt często – u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów: zawroty głowy, ból głowy; nudności, wymioty, biegunka, uczucie
dyskomfortu w

żołądku,

rzadko – u 1 do 10 pacjentów na 10 000: alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka),
bardzo rzadko – mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów: ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem);
tachykardia,

nadciśnienie tętnicze; reakcje nadwrażliwości; krwotok z dróg rodnych,

nieznana – częstość nie może być określona na odstawie dostępnych danych.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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