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Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt
 

Cena: 15,69 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Dobesylan wapnia

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt

Dobenox to lek stosowany w celu usprawnienia przepływu żylnego. Lek zwiększa elastyczność ścian naczyń krwionośnych oraz
zmniejsza lepkość osocza.

Skład Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt

Substancj? czynn? leku jest wapnia dobezylan jednowodny (Calcii dobesilas
monohydricus).

1 tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza
jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka
Opadry II57U18539 White o sk?adzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek
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(E 171), talk, maltodekstryna, ?rednio?a?cuchowe trójglicerydy.

Działanie Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny, który usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne.
Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w
naczyniach żylnych.

Wskazania Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt

Dobenox stosuje się do:

Objawowego leczenia przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg,
parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowego leczenia żylaków odbytu.

Dawkowanie Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowane dawki leku Dobenox u doros?ych to:

Niewydolno?? ?ylna - 2 tabletki 1-2 razy na dob?,
?ylaki odbytu - 2 tabletki 1-2 razy na dob?.

Lek nale?y przyjmowa? po posi?kach.

Przeciwwskazania Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt

Kiedy nie stosować leku Dobenox?

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

Informacje dodatkowe Dobenox, 250 mg tabletki, 30 szt

Działania niepożądane
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
nudności, biegunka,
odczyny skórne,
bóle stawów.
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Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):
agranulocytoza - ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami
zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem
błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.
Lek zawiera laktozę.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Dobenox należy stosować po posiłkach w celu uniknięcia lub ograniczenia objawów niepożądanych dotyczących przewodu
pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
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