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Reparil drażetki 0.02 g (tabletki dojelitowe), 40 sztuk
 

Cena: 14,13 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Escinum

Opis produktu
 

Nazwa: Reparil
Postać: tabl.dojelitowe
Dawka: 0,02 g
Opakowanie: 40 tabl.
Skład: 

20 mg beta - Escyna (Escinum)
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek
(E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudagrit L 100-55), Makrogol 8000, sodu
wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, silikon emulsja, wosk pszczeli, wosk Carnauba.

Działanie: 

Lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne. Zawiera mieszaninę saponin z nasion kasztanowca.
Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk limfy, poprawia krążenie
limfatyczno-żylne, zapobiega zastojowi krwi w żylakach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i chroni przed
ich powstawaniem. Wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu obrzęków pooperacyjnych.

Wskazania: 

Zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych, zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylaki
kończyn dolnych, bóle kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

Przeciwwskazania: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą; niewydolności lub zaburzenia nerek;
ciąży i okresu karmienia piersią.

Dawkowanie: 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/reparil-drazetki-0-02-g-tabletki-dojelitowe-40-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę, w lekkich przypadkach i jako dawkę podtrzymującą 1 tabletkę 3 razy na dobę.
Dzieci 7- 14 lat: 1 tabletka 2- 3 razy na dobę.
Lek należy zażywać po posiłku.

Uwagi: 

REPARIL należy stosować zgodnie z zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
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