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Diohespan max Tabletki 60 sztuk
 

Cena: 63,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Diohespan Max 1000 mg działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe
stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu.

Wskazania

uczucie ciężkości nóg
ból nóg
nocne kurcze

Działanie

zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia
zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy

Zalecane dzienne spożycie
1 tabletka na dobę, podczas posiłku.
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie
2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.
Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
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Działania niepożądane

biegunka
niestrawność
nudności
wymioty
zawroty głowy
ból głowy
złe samopoczucie
wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze)
świąd
pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze)

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.
Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.
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