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Venescin x30 drażetek
 

Cena: 12,85 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herbapol Wrocław

Postać drażetki

Substancja
czynna

eskulina, kasztanowiec, rutyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Skład:

1 tabletka drażowana zawiera

Hippocastani seminis extractum siccum (5,5-8:1) 25 mg

(ekstrahent 70 % v/v etanol)

Rutosidum 15 mg
Aesculinum (6-glukozyd 6,7-dihydrokumaryny) 0,5 mg

Co to jest lek Venescin i w jakim celu się go stosuje?

Venescin jest to preparat zawierający w swoim składzie wyciąg z nasion kasztanowca, rutozyd i eskulinę. Przyjmuje się, że stosowanie
preparatu zwiększa tonus żył oraz zmniejsza przepuszczalność i zwiększa odporność mechaniczną naczyń włosowatych.

Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

Zanim zastosuje się lek Venescin
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Nie należy stosować leku Venescin jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku (np. guma arabska).

Stosowanie leku Venescin u dzieci

Nie podawać dzieciom.

Ciąża

Nie stosować w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w pozostałym okresie
ciąży, preparat może zostać użyty wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla
płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Venescin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Stosowanie innych leków

Brak doniesień.

Jak stosować lek Venescin

Doustnie: dorośli 3 razy dziennie po 2 tabletki drażowane.

W przypadku zażycia większej dawki leku Venescin niż zalecana

Nie są znane objawy przedawkowania preparatu.

W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Zwykle nie obserwuje się działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu.
Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe: nudności, bóle brzucha.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
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