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Aescin (20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/ g, żel z heparyną, 40 g
 

Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Escinum, Diethylamini salicylas, Heparinum
natricum

Opis produktu
 

Opis
Aescin, lek w postaci żelu stosowany w leczeniu żył, obrzęków pooperacyjnych w kończynach dolnych, krwiaków. Zawarte substancje
czynne m.in. zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych oraz działają hamująco na fazy krzepnięcia krwi.

Wskazania
Do stosowania miejscowo, w leczeniu wspomagającym:

Urazów takich jak stłuczenia i skręcenia,
Miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku,
Krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach,
Zapalenia żył kończyn dolnych,
Bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Działanie
Przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, chroniące naczynia żylne.

Dawkowanie

Stosować miejscowo na skórę, średnio 3-5 razy na dobę.
W chorym miejscu i okolicach nanieść cienką warstwę leku, a następnie wetrzeć.
Wykonany masaż przed zastosowaniem przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

Skład
1 gram żelu zawiera 20 mg alfa-escyny (Escinum), 50 j.m. heparyny (Heparinum), 50 mg salicylanu dwuetyloaminy (Diethylamini
salicylas).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Ciąża i pierwszy trymestr ciąży.
Nie stosować miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry.
Nie stosować na obszary skóry poddane napromienianiu.
Nie stosować u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością nerek .

Działania niepożądane
W miejscu stosowania mogą wystąpić bardzo rzadko: świąd, pokrzywka, uczucie pieczenia.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25oC.

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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