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Dih max comfort 1g *60 tabl.
 

Cena: 49,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Diosmina

Opis produktu
 

Nazwa: Dih max comfortOpakowanie: 60 tabl.Skład: 1 tabletka zawiera 1000mg zmikronizowanej diosminyPozostałe składniki
(substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, otoczka Opadry II Pink 85F24220 o
składzie: alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany, makrogol/PEG MW 3350, makrogol
4000 JP, talk, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).
Wskazania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych: bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, żylaki
kończyn dolnych, poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe, obrzęki nóg (opuchlizna/puchnięcie nóg).
Objawowe leczenie żylaków odbytu.
 Przeciwwskazania: Nadwrażliwa na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki
ostrożności dotyczące stosowania. W przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zastosowanie dużych
dawek produktu leczniczego powinno być krótkotrwałe i jeśli dolegliwości nie przemijają wymagana jest kompleksowa ocena
proktologiczna stanu pacjenta. Działania niepożądane. Opisano rzadko występujące przypadki odczynów dermatologicznych (egzema,
wysypka, świąd, pokrzywka, łupież różowy) wynikających z nadwrażliwości na diominę. Po podaniu diosminy (wg dostępnej literatury w
mniej niż 2% przypadków) mogą wystąpić zaburzania żołądka i jelit (bóle żołądka, nudności, niestrawność, wymioty, biegunka lub inne
zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego). Notowano także przypadki wystąpienia zaburzeń neurowegetatywnych (bezsenność,
trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój), które na ogół nie wymagały przerwania podawania diosminy i przemijały wkrótce
po jej odstawieniu.

Dawkowanie: Podaje się 1 tabletkę powlekaną na dobę podczas posiłku. Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości
spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawania większych dawek: po 1 tabletce powlekanej 3 razy na dobę przez 4
dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletce powlekanej 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Sposób podawania: Podanie doustne.Przed użyciem
zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje
dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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