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Aflavic Max 1000 mg, 30 tabletek
 

Cena: 21,26 zł

Opis słownikowy

Dawka 1000 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wskazania:
Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki)

uczucie ciężkości nóg
ból nóg
nocne kurcze

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie:
Zazwyczaj stosowana dawka produktu leczniczego to 1 tabletka raz 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.
Sposób podania: Podanie doustne.

Interakcje:
Diosmina zmienia profil farmakokinetyczny metronidazolu podwyższając jego maksymalne stężenie w osoczu i wydłużając czas jego
eliminacji.

Ciąża i karmienie piersią: 
Ciąża: Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było zgłoszeń o szkodliwymdziałaniu
diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych, aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też produkt
leczniczy może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią: Nie wiadomo, czy produkt leczniczy przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią
w okresie jego przyjmowania.
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Ostrzeżenia i ważne informacje:
W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia produktem AFLAVIC MAX jest tylko
objawowa i powinna być krótkotrwała. W przypadku, gdy podczas trwania terapii diosminą dolegliwości związane z żylakami odbytu nie
przemijają lub nasilają się zalecane jest wykonanie badania proktologicznego.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Skład:
Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).
Substancje pomocnicze: kroskarmeloza sodowa, Alkohol poliwinylowy (8-88), talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna
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