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Venotrex 0,2 g 64 kapsułek
 

Cena: 50,65 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 64 kapsułki

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Troxerutinum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Venotrex 200 mg w postaci kapsułek jest mieszaniną czterech różnych o-b-hydroksyetylorutozydów (trokserutyna). Działają one
ochronnie na naczynia krwionośne i limfatyczne.  Wskazania  Leczenie objawowe w przypadku:  - niewydolności krążenia żylnego i
limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (uczucie ciężkości nóg, ból, kurcze nocne, żylaki)  - nasilenia dolegliwości
związanych z żylakami odbytu  Substancja czynna  troxerutin  Skład  1 kapsułka twarda YENOTREX 200 mg kapsułki twarde zawiera
200 mg trokserutyny (o-Beta-hydroksyetylorutozydy).  1 kapsułka twarda VENOTREX 300 mg kapsułki twarde zawiera 300 mg
trokserutyny (o-Beta-hydroksyetylorutozydy).  Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.  Działanie  Troxerutin zawiera pochodne
flawonowe działające ochronnie na naczynia krwionośne zapewniając im odpowiednie napięcie i elastyczność oraz przepuszczalność.
W organizmie hamuje utlenianie kwasu askorbowego, a w konsekwencji pośrednio uczestniczy w syntezie kolagenu, a także w
powstawaniu fizjologicznego inhibitora hialuronidazy - PHI odpowiedzialnego za prawidłowy stan śródbłonka naczyń. Troxerutin jest
efektywnym lekiem usprawniającym przepływ żylny. Krążenie poprawia się dzięki zmniejszeniu lub ustąpieniu obrzęków oraz wzrostowi
napięcia naczyń żylnych. Preparat wchłaniany jest z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu uzyskuje się po 2-3 godz.
od doustnego podania. Drogą krwi rozprowadzany jest po całym organizmie. Metabolizowany w niewielkim stopniu, występuje w postaci
wolnej, w postaci połączeń glukuronowych, a także trójhydroksyetylokwercetyny. Nie przenika przez barierę krew-płyn mózgowo-
rdzeniowy, minimalnie przenika przez łożysko. wydalany jest głównie z kałem.  Dawkowanie  Zwykle produkt leczniczy stosuje się
następująco:  - 400 mg (2 kapsułki twarde 200 mg) 3 razy na dobę lub 300 mg (1 kapsułka twarda 300 mg) 4 razy na dobę przez 2 do 4
tygodni.  W leczeniu podtrzymującym lub w przypadku nawrotów zaleca się dawkowanie:  - 400 mg (2 kapsułki twarde 200 mg) 2 razy
na dobę lub 300 mg (1 kapsułka twarda 300 mg) 3 razy na dobę.  Leczenie podtrzymujące trwa zwykle od 3 do 4 tygodni.  Zaleca się
stosować lek w trakcie posiłku.  Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na hydroksyetylorutozydy
lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.  Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.  Zawartość 
Opakowanie zawiera 64 kapsułki.  Sposób przechowywania  15°C - 25°C 
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