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Dobenox 250 mg, 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 10,95 zł

Opis słownikowy

Dawka 250 mg

Opakowanie 30 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Calcii dobesilas

Opis produktu
 

Opis
Dobenox, lek w postaci tabletek powlekanych. Zawarta substancja czynna wapnia dobezylan jednowodny usprawnia krążenie żylne i
działa ochronnie na naczynia krwionośne.

Wskazania

- Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje,
obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
- Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Działanie
Usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne.
Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w
naczyniach żylnych.

Dawkowanie
Dorośli: zwykle od 2 do 4 tabletek na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg substancji czynnej - dobezylanu
wapnia jednowodnego):

Niewydolność żylna - zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę;
Żylaki odbytu - zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę.

Skład
1 tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calciidobesilasmonohydricus).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Dobenox.
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Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000): agranulocytoza - ostry stan, który może
objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i
narządów płciowych.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, 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 i 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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