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DIOSMINEX MAX 1 g 60 tabletek hemoroidy, żylaki, obrzęk
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

Na objawy choroby żylnej nóg1

ból obrzęki uczucie ciężkości nóg  

 

 

Jak działa Diosminex? Diosminex - skuteczność potwierdzona badaniami Lek sprawdzony przez pacjentów Szczegóły produktu
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SIŁA MAKSYMALNEJ DAWKI DIOSMINY!WYSTARCZY 1 TABLETKA DZIENNIE! 

 leczy objawy związane z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych. Zawiera zmikronizowaną diosminę, substancję o szerokim
działaniu i dobrym profilu bezpieczeństwa. Mikronizacja diosminy znacznie zwiększa jej przyswajanie.

Diosmina zawarta w leczy objawy PNŻ (przewlekłej niewydolności żylnej), gdyż:

 

   

 

   

 

 wspiera aż 9 kluczowych obszarówukładu krwionośnego nóg 1,2,3,4 

 

 

- skuteczność potwierdzona badaniami 

 

 

Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych z udziałem polskich pacjentów
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Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne, obejmujące grupę 6 599 pacjentów.

 

 

 

Terapia lekiem wiązała się z redukcją obwodu kostki o 0,9cm

Badanie z udziałem polskich pacjentów potwierdziło, że zmniejsza nasilenie objawów związanych z PNŻ

 

 

Częstość zgłaszanych przez pacjentów objawów związanych z przewlekłą chorobą żylną, wyjściowa oraz po 60 i 120 dniach leczenia
preparatem 1

 

 

 

Lek sprawdzony przez pacjentów 
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Poznaj także... 

 

 

 

Sprawdź

 

 

Szczegóły produktu 

 

Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje 

DIOSMINEX MAX, 1000mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej
diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (80 mg w tabletce powlekanej) oraz lak
żółcieni pomarańczowej (0,063 mg w tabletce powlekanej).

DIOSMINEX 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg diosminy (Diosminum) w postaci
zmikronizowanej. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: produkt leczniczy Diosminex zawiera laktozę jednowodną oraz żółcieni
pomarańczowej lak.

 

DIOSMINEX MAX, 1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej: Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę podczas posiłku. Leczenie
powinno trwać przez co najmniej 4-5 tygodni.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu: W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z
żylakami odbytu zalecana dawka wynosi 3 tabletki na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.
Leczenie powinno być krótkotrwałe. Jeżeli objawy szybko nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i leczenie dostosować
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do jego wyniku.

Szczególne grupy pacjentów: Brak badań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych, nie stwierdza się szczególnego ryzyka u pacjentów w podeszłym
wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Dzieci i młodzież: Brak danych.

Sposób podawania Diosminex Max należy stosować doustnie.

DIOSMINEX, 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej: Zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, po jednej tabletce rano i
wieczorem.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu - W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z
żylakami odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Sposób podawania Produkt leczniczy Diosminex należy przyjmować doustnie podczas posiłków.

 

1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

 

Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Tabletki powlekane są zielone, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, bez
plam i uszkodzeń.

Wskazania do stosowania: Leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego u dorosłych: uczucie ciężkości
nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

 

Skład
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1 g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400
j.m. bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum).

Substancja pomocnicza: wazelina biała.

 

 

Stosowanie

DIOSMINEX MAX, 1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej: Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę podczas posiłku. Leczenie
powinno trwać przez co najmniej 4-5 tygodni.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu: W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z
żylakami odbytu zalecana dawka wynosi 3 tabletki na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.
Leczenie powinno być krótkotrwałe. Jeżeli objawy szybko nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i leczenie dostosować
do jego wyniku.

Szczególne grupy pacjentów: Brak badań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych, nie stwierdza się szczególnego ryzyka u pacjentów w podeszłym
wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Dzieci i młodzież: Brak danych.

Sposób podawania Diosminex Max należy stosować doustnie.

DIOSMINEX, 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej: Zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, po jednej tabletce rano i
wieczorem.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu - W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z
żylakami odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Sposób podawania Produkt leczniczy Diosminex należy przyjmować doustnie podczas posiłków.

 

 

Opakowanie

1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

 

Inne informacje

Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Tabletki powlekane są zielone, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, bez
plam i uszkodzeń.

Wskazania do stosowania: Leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego u dorosłych: uczucie ciężkości
nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.
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nr 7 9246), s- 20-21 2. Allert A.F., Beakgaard N., Bouskela E., Caprini J., et al., Management of hronic venous disorders of the lower limbs
Guidelines According to Scientific Evidence PART I, Document developedunder the auspices of The European Venous Forum The
International Union of Angiology The Cardiovascular Disease Educational and Reserch Trust (UK), Union Internationale de PhiEbologie,
„International Angiology” 2018, t. 37, nr 3, s. 181-254 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Diosminex, 500 mg. Tabletki powlekane,
18 lutego 2014r. 4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Diosminex Max, 1000 mg, tabletki powlekane, 29.07.2013 r.

 

 

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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