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Sapoven T żel 30 g
 

Cena: 19,25 pln

Opis słownikowy

Dawka (0,02g+0,1g)/g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Troxerutinum, Hippocastani seminis extra

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 g żelu zawiera:substancje czynne20 mg trokserutyny i 100 mg zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca Aesculus
hippocastanum L. (Hippocastani semen extractum), zawierającego 10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną
escynę (DER 4:1, ekstrahent:etanol 80%).substancje pomocniczeglikol propylenowy, trometamol, karbomer, metylu
parahydroksybenzoesan, aromat cytrynowy, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, woda oczyszczona.  Wskazania Lek
stosuje się w przewlekłej niewydolności żylnej, w tym: - w leczenie zaburzeń krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (z objawami
obrzęków, uczuciem świądu), - w dolegliwościach związanych z żylakami i w stanach przedżylakowych, - pomocniczo w obrzękach
pourazowych oraz po zabiegach chirurgicznych.  Działanie Działa przeciwobrzękowo, uszczelniająco i tonizująco na żyły, poprawia stan
śródbłonków naczyń włosowatych zmniejszając ich przepuszczalność i łamliwość.  Dawkowanie Lek Sapoven T stosuje się miejscowo
na skórę. Dorośli: Żel wcierać 2-3 razy na dobę w zmienione chorobowo miejsce.  Przeciwwskazania Nie należy stosować leku Sapoven
T w przypadku otwartych, rozległych ran i uszkodzonej skóry oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.  
Działania niepożądane Podczas stosowania może wystąpić przemijające uczucie ciepła i podrażnienie skóry, u osób nadwrażliwych
może wystąpić pokrzywka.  Uwagi Ciąża i karmienie piersią:Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w
przypadku zdecydowanej konieczności.Lek jest uważany za bezpieczny i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może
powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek
może powodować reakcje alergiczne.Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  
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