Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ESCEVEN 167mg 40 tabl.
Cena: 7,33 PLN

Opis produktu
ESCEVEN 167mg 40 tabletek powlekanych
Esceven to lek stosowany w leczeniu objawów niewydolności żylnej, jak obrzęki, bóle i uczucie ciężkości nóg, żylaki czy kurcze łydek.
Esceven zawiera suchy wyciąg z kasztanowca, posiadający w składzie escynę, zwiększającą napięcie naczyń żylnych. Produkt jest
przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Skład:
Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca), Hippocastani seminis
extractum siccum (5-9:1).
Ekstrahent
1 tabletka zawiera 167 mg wyciągu suchego kasztanowca Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca), Hippocastani
seminis extractum siccum (5-9:1).
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza sodowa typu C, magnezu stearynian, powidon, krzemionka
koloidalna, Otoczka Opadry II 85F210063 Green: alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek
(E 171), żółcień chinolinowa (E 104), lak glinowy, błękit brylantynowy FCF (E 133), lak glinowy.
Dawkowanie:
Lek należy stosować doustnie. Dawkowanie Escevenu u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat to 1 tabletka powlekana po jedzeniu, 3
razy na dobę.
Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Przeciwwskazania:
Nie stosować leku u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku. Przeciwwskazaniem do
zastosowania Escevenu jest niewydolność nerek.
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Esceven rzadko może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego, sporadycznie notuje się też zawroty głowy, swędzenie,
nudności, mdłości oraz bóle głowy.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:
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Lek należy przyjmować po jedzeniu.
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
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie stosować leku u dzieci poniżej 12 lat.
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