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Dobenox Forte 500 mg 30 tabl.
 

Cena: 24,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Calcii dobesilas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HASCO-LEK

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

Dobenox Forte 500 mg to lek, który zapobiega zakrzepom oraz zmniejsza stany obrzękowe.

 

DZIAŁANIE:

Produkt ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. W jego skład wchodzi wapnia dobezylan jednowodny, który jest
antagonistą autakoidów i neurohormonów (histamina, bradykinina). Odpowiada za usprawnienie krążenia żylnego. Wykazuje
właściwości ochronne wobec naczyń krwionośnych i zdecydowanie ogranicza stopień przepuszczalności ich ścian. Ponadto zmniejsza
zbyt dużą lepkość krwi i osocza. Poprawia elastyczność czerwonych krwinek. Dzięki tym właściwościom chroni przed tworzenie się
zakrzepów w naczyniach żylnych. Preparat zmniejsza przesączanie się płynów z krwi do tkanek i ogranicza obrzęki.

 

WSKAZANIA:
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Zaleca się wykorzystywanie preparatu w ramach symptomatycznego leczenia długotrwałej niewydolności krążenia żylnego nóg
(objawiającej się bólami i nocnymi kurczami kończyn dolnych, uczuciem ciężkości nóg, czuciem opacznym, stanami obrzękowymi,
zmianami skórnymi na tle zastoju krwi) oraz w przypadku żylaków kończyn dolnych i żylaków odbytu.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się od 1 do 2 tabletek na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do
1000 mg substancji czynnej – dobezylanu wapnia jednowodnego): niewydolność żylna - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę; żylaki
odbytu - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera odpowiednio 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna,
skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka Opadry II 57U18539
White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, maltodekstryna, średnołańcuchowe trójglicerydy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia dobezylan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem
błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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