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Phlebodia 600 mg *30 tabl.
 

Cena: 36,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent LABORATOIRES INNOTHERA

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Nazwa: Phlebodia 600 mg 
Opakowanie: 30 tabletek 
Sposób użycia: Doustnie. Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.
Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem. 
Należy połknąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody (pół szklanki). 
Skład: 1 tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum).
Substancje pomocnicze: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna (Aerozol R 972), , substancja powlekająca Sepifilm 002,celuloza
mikrkrystaliczna.
Otoczka:
1. Substancja powlekająca: Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.
2. Substancja barwiąca: Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), lak czerwieni koszenilowej
Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E 172).
3. Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901).
Wskazania: PHLEBODIA zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych),
uczucia ciężkości nóg, bólów, dolegliwości spowodowanych zespołem niespokojnych nóg zmuszających do zmiany pozycji ciała.
Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości. 
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na diosminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowania produktu leczniczego nie zaleca
się w okresie karmienia piersią.
Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w
ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.
W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia
piersią.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane: Lek może powodować reakcje alergiczne.
Status:  Lek OTC
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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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