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PHLEBODIA 600 mg 30 tabletek
 

Cena: 29,95 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES INNOTHERA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis Phlebodia jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i 

zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

 

Wskazania

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki

kończyn dolnych), uczucia ciężkości nóg, bólów, dolegliwości spowodowanych zespołem

niespokojnych nóg zmuszających do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

 

Przeciwwskazania  

Nie należy stosować leku Phlebodia w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na diosminę

lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

Ważne  
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Zachować szczególną ostrożność stosując lek Phlebodia,

jeśli objawy niewydolności krążenia żylnego i łamliwości włośniczek nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z
lekarzem,

jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu nie przeminą w ciągu kilku dni, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie objawów
związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia
dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zalecenia dotyczące stosowania

Leczenie będzie skuteczniejsze jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia.

Należy unikać słońca, wysokich temperatur, długiego stania, zmniejszyć masę ciała.

 

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie na

zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady

lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

 

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią

leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma wpływu.

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Phlebodia

Lek może powodować reakcje alergiczne.

 

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane.
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Działania niepożądane  

Jak każdy lek, Phlebodia może powodować działania niepożądane.

Bardzo rzadko występują działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit rzadko

wymagające odstawienia produktu.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Phlebodia mogą wystąpić inne działania

niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w

tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

Przechowywanie  

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Phlebodia po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

 

Dawkowanie  

Lek Phlebodia należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

 

Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, rano na

czczo.

Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.

Sposób stosowania i droga podania:

Droga podania: doustna.

Należy połknąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody (pół szklanki).

Lek należy przyjmować razem z posiłkiem.

Okres stosowania leku, częstość przyjmowania i pora w której lek powinien być przyjmowany:

We wszystkich przypadkach należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Phlebodia jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
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W przypadku zażycia większej dawki leku Phlebodia niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych na temat przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Phlebodia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Phlebodia może wystąpić

Brak danych na temat skutków przerwania leczenia.

 

Skład

1 tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum).

Substancje pomocnicze: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna

(Aerozol R 972), substancja powlekająca Sepifilm 002, celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka:

Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.

Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej
Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901).
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