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DIH 500 mg, 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 32,19 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg

Opakowanie 60 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Opis
DIH, lek w postaci tabletek powlekanych. Zawiera diosminę, związek zaliczany do tzw. bioflawonoidów.

Wskazania

Objawowe leczenie żylaków odbytu.
Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:
- Bóle i nocne kurcze nóg,
- Żylaki kończyn dolnych,
- Uczucie ciężkości nóg,
- Poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe.

Działanie

Ochronne na naczynia krwionośne.
Zwiększenie napięcia naczyń żylnych.

Dawkowanie

Stosować doustnie.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to dwie tabletki na dobę podczas posiłku, tj. po 1 tabletce rano i wieczorem (co odpowiada
podaniu dawki dobowej 1000 mg diosminy, w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg).
W przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek
na dobę, tj. 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę, tj. 2 razy na dobę
po 2 tabletki.

Skład
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).
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Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina w ilości 500 mg w tabletce.
Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, powidon, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian, otoczkę Opadry
II 85F24220 Pink (poliwinylowy alkohol, tytanu dwutlenek E 171, Makrogol – PEG 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172) oraz
żelaza tlenek czerwony (E 172)).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną diosminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą DIH 500 mg.

Przechowywanie

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