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Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.
 

Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Dobesylan wapnia

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.

Lek Rostil zawiera substancję czynną wapnia dobezylan jednowodny, który ma działanie naczynioprotekcyjne i naczyniotonizujące,
zmniejsza zastój krwi w krążeniu żylnym, poprawia szczelność naczyń limfatycznych.

Skład Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny.
Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna,
sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, krospowidon.

Działanie Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.

Lek zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, zwiększa ich wytrzymałość zapobiegając tworzeniu wysięków i usprawniając
mikrokrążenie.

Lek zwiększa napięcie ściany żył co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych. Nasila syntezę kolagenu,
zmniejsza lepkość osocza zwiększając jego przepływ przez tkanki obwodowe. Działa uszczelniająco na naczynia w obrębie układu
limfatycznego powodując zmniejszenie obrzęków, co prowadzi do ustąpienia dolegliwości bólowych i uczucia ciężkości kończyn.
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Wskazania Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.

Objawowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej.
Retinopatia cukrzycowa.

Dawkowanie Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek do podawania doustnego. Dawkowanie należy ustalić w zależności od nasilenia objawów.

Dorośli od 500 do 1000 mg na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć dwukrotnie.
Lek należy stosować podczas posiłku.

Przeciwwskazania Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.

Kiedy nie przyjmować leku Rostil

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku .

Informacje dodatkowe Rostil, 250 mg tabletki, 30 szt.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):
nudności i biegunka;
zawroty głowy;
gorączka polekowa.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):
agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów - jednego z rodzaju białych krwinek, powodujące większą podatność na zakażenia);
swędząca wysypka z rumieniem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Rostil zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

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

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować podczas posiłku.

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
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lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży. Lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie
konieczne.
Lek nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.
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