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AESCIN żel 40 g
 

Cena: 17,59 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaAESCIN żel 40 gLek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym:urazów takich jak stłuczenia i
skręcenia,miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku,zapalenia żył kończyn dolnych,krwiaków i obrzęków po
zabiegach chirurgicznych oraz po urazach,bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.DziałanieAescin żel to lek
o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń
włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk chłonki.Stosowany jest również wspomagająco w zmniejszaniu
innych niekorzystnych objawów, takich jak: bóle i ciężkość nóg, świąd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni łydek,
występujące w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.Escyna to główna saponina nasion kasztanowca. Escyna działa
przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych, aczkolwiek nie można potwierdzić z całą
pewnością jej działania po podaniu miejscowym. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Escyna wykazuje działanie
przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Normalizuje przepuszczalność błon naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilar i zmniejsza
przesięk chłonki.Heparyna jest naturalnym polianionowym polisacharydem. Działa hamująco na wszystkie fazy krzepnięcia krwi.
Stosowana miejscowo działa przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie.Salicylan dietyloaminy stosowany miejscowo działa przeciwbólowo i
przeciwzapalnie.Sposób użyciaLek Aescin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy
ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Aescin żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na
skórę.Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore
miejsce i jego okolice.Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.W razie wątpliwości
związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.WażneKiedy nie stosować leku Aescinjeśli u pacjenta
stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescinjeśli u
pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz ciężka niewydolność nereku kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciążymiejscowo
na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry,na obszary skóry poddane napromienianiu.Należy skonsultować
z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.SkładCo zawiera lek AescinSubstancjami
czynnymi leku są alfa-escyna, salicylan dwuetyloaminy i heparyna.Inne składniki leku to karbomer, trolamina, alkohol izopropylowy,
metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), disodu edetynian, woda oczyszczona.
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