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Sapoven T kaps.elast. 0,2 g+0,1 g 48 kaps
 

Cena: 27,84 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2g+0,1g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 48 kaps. (4x12)

Postać kaps.miękkie

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 kapsułka zawierasubstancje czynne:Troxerutinum (trokserutyna) zawierająca nie mniej niż 80 % trihydroksyetylorutyny -  200
mg.Hippocastani Semen extractum siccum (suchy wyciąg z nasion kasztanowca DER 5-7:1) - 105,3 mg (co odpowiada 20 mg
glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę ekstrahent: etanol 80% (v/v)substancje pomocnicze:olej sojowy
oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy, olej palmowy,wosk żółty, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek E 171, żelaza tlenek brązowy
E 172, żelaza tlenek żółty E 172.  Wskazania Lek stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych np. przy
uczuciu bólu, obrzęku nóg, nocnych kurczach łydek, uczuciu ciężkości nóg.  Działanie Lek wpływa na napięcie naczyń żylnych, zmniejsza
ich przepuszczalność, usprawnia krążenie żylne, zapobiega zastojom żylnym, działa przeciwobrzękowo i przeciw wysiękowo.  
Dawkowanie Dorośli: 3 razy dziennie po 1 kapsułce podczas posiłku. Zalecany okres stosowania wynosi 3 do 4 tygodni.   
Przeciwwskazania Nie należy stosować leku Sapoven T jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.  Działania
niepożądane W rzadkich przypadkach może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka, które ustępuje, jeżeli lek jest przyjmowany
podczas posiłków, a także napadowe zaczerwienienie twarzy, bóle głowy i wysypka.  Uwagi Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych.
Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką lekarską nie zaleca się samodzielnego stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.Lek
zawiera oczyszczony olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.Z uwagi na zawartość
escyny zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sapoven T jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi. Escyna może zwiększać ryzyko
krwawienia przy jednoczesnym stosowaniu z pochodnymi kumaryny, NLPZ, heparyną.Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania ,bądż skontaktuj się z lekarzem lub
farmaceutą ,gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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