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VENOTREX 200 mg 64 kapsułki
 

Cena: 35,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 64 kaps.

Postać kaps.

Producent PLIVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 
 

VENOTREX jest mieszaniną czterech rośnych o-b-hydroksyetylorutozydow #℣佐⌡⌀琀爀漀欀猀攀爀甀琀礀渀愀⌡⍃倣℣. Działają one ochronnie na naczynia
krwionośne i limfatyczne. 

 

Wskazania

VENOTREX stosuje się w leczeniu objawowym:

niewydolności krążenia silnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych #℣佐⌡⌀甀挀稀甀挀椀攀 挀椁ᤁ簀欀漁嬀挀椀 渀最Ⰰ 戀氀Ⰰ 欀甀爀挀稀攀 渀漀挀渀攀Ⰰ
żylaki);

w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku VENOTREX, jeżeli występuje:
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nadwrażliwość na hydroksyetylorutozydy lub którakolwiek substancję pomocniczą leku,

  nietolerancja niektórych cukrów.

 

Środki ostrożności  

W przypadku występowania obrzęków w okolicach kostek spowodowanych chorobami serca, wątroby lub nerek nie należy stosować
leku VENOTREX.

 

Stosowanie leku VENOTREX z jedzeniem i piciem:

Zaleca się zażywać lek w trakcie posiłku.

 

Stosowanie leku VENOTREX u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

 

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na płód.

 

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na noworodka karmionego piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

VENOTREX nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

 

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek VENOTREX może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej - wysypka skórna, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, łysienie.

Żołądka i jelit - wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, niestrawność, uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty
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Zaburzenia układu nerwowego- bóle i zawroty głowy, zmęczenie.

Zaburzenia układu immunologicznego- wstrząs anafilaktyczny, reakcja rzekomo anafilaktyczna, nadwrażliwość

Zaburzenia naczyniowe- uderzenia gorąca

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania- zmęczenie, znużenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe - bóle stawowe

 

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek zwykle stosuje się następująco:

2 kapsułki twarde 200 mg 3 razy na dobę lub 1 kapsułka twarda 300 mg 4 razy na dobę, przez 2 do 4 tygodni.

W leczeniu podtrzymującym lub w przypadku nawrotów zaleca się dawkowanie:

2 kapsułki twarde 200 mg 2 razy na dobę lub 1 kapsułka twarda 300 mg 3 razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące powinno trwać 3 do 4 tygodni.

 

Skład

1 kapsułka twarda leku VENOTREX 200 mg kapsułki twarde zawiera jako substancję czynną 200 mg trokserutyny #℣佐⌡⌀伀ⴀ戀ⴀ
hydroksyetylorutozydy#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 猀甀戀猀琀愀渀挀樀攀 瀀漀洀漀挀渀椀挀稀攀㨀 氀愀欀琀漀稁ᤀ 樀攀搀渀漀眀漀搀渁ԀⰀ 猀欀爀漀戀椁ᤀ 稀椀攀洀渀椀愀挀稀愀渁ԀⰀ 猀漀搀甀 氀愀甀爀礀氀漀猀椀愀爀挀稀愀渀Ⰰ 欀爀稀攀洀椀漀渀欁ᤀ
koloidalną bezwodną.

Skład kapsułki twardej: erytrozyna (E127), Ŝołcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.
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