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AESCIN 20 mg 30 tabletek
 

Cena: 16,45 PLN

Opis słownikowy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaAESCIN 20 mg 30 tabletekleczeniu przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.leczeniu
zapalenia żył kończyn dolnych.profilaktyce i leczeniu krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.DziałanieLek Aescin działa
przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń
krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych.Aescin powoduje szybsze wchłanianie
krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach
chirurgicznych narządu ruchu).Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylno-limfatyczne. Lek
stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia
żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.Sposób użyciaLek Aescin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W
przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest
do stosowania doustnego.Dorośli: Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą
ilością płynu.Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.Po 2-3 miesiącach leczenia można
zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych
można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna zmiana dawkowania.Dzieci: nie zaleca
się stosowania leku u dzieci.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.WażneKiedy nie stosować leku Aescin:jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin,jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,u kobiet w czasie ciąży oraz w
okresie karmienia piersią.SkładCo zawiera lek AescinSubstancją czynną leku jest alfa-escyna.Inne składniki leku to: laktoza jednowodna,
skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer
kwasu metakrylowego, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110).
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