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Intractum Hippocastani 2,34 mg/ 2,5 ml, 100 ml
 

Cena: 13,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,34 g/2,5ml

Opakowanie 100 ml

Postać płyn doustny

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hippocastani seminis intractum

Opis produktu
 

Opis
IntractumHippocastani, płyn doustny, stosowany w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (obrzęki podudzi, świąd, kurcze łydek,
bóle oraz „uczuciu ciężkości nóg”). Pomocniczo stosowany w żylakach. Przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych
wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania

Tradycyjnie w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (jak obrzęki podudzi, kurcze łydek, świąd, bóle oraz “uczucie ciężkości
nóg”).
Pomocniczo w żylakach.

Działanie
Przeciwprzesiękowe i przeciwobrzękowe zawartej w intrakcie escyny, tonizujące na napięcie naczyń żylnych, a także zmniejszające
przepuszczalność naczyń.

Dawkowanie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli: przyjmować doustnie 3 razy dziennie po 2,5 ml leku w niewielkiej ilości płynu, najlepiej wody

Skład
Substancję czynną leku stanowi etanolowy wyciąg ze świeżego niedojrzałego owocu kasztanowca –
(Hippocastanifructusrecentisintractum) (1:1).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V).
Zawartość etanolu w produkcie: 52% - 62% (V/V).
Dawka jednorazowa leku (2,5 ml) zawiera 23 mg saponin trójterpenowych w przeliczeniu na escynę.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

Przy stosowaniu wewnętrznym w rzadkich przypadkach może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. Łagodne
zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz reakcje alergiczne mogą wystąpić rzadko.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem należy zapoznać 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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