
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Dobenox Forte, 500 mg tabletki powlekane, 30 szt.
 

Cena: 30,59 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Dobesylan wapnia

Opis produktu
 

Opis Dobenox Forte, 500 mg tabletki powlekane, 30 szt.

DOBENOX FORTE przyczynia się do ograniczenia przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz zmniejszenia agregacji
trombocytów krwi. Zapobiega zakrzepom oraz zmniejsza stany obrzękowe.

Skład:
1 tabletka zawiera odpowiednio 250 mg albo 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II57U18539 White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk,
maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy.

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.

Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na substancje składowe produktu
- I trymestr ciąży
- okres karmienia piersią

Wskazania:
Zaleca się wykorzystywanie preparatu w ramach symptomatycznego leczenia długotrwałej niewydolności krążenia żylnego nóg
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(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:
Stosować doustnie. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej przeważnie stosuje się dawkę wynoszącą 1-2 tabl./24h. Przyjmować po jedzeniu.
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