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Aescin 20 mg, 90 tabletek powlekanych
 

Cena: 28,01 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 90 tabl. (3 blist.x30 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Escinum

Opis produktu
 

Opis leku:

Aescin
alfa-escyna 20 mg
90 tabletek powlekanych

Aescin pomoże Ci w rozwiązaniu Twoich problemów żylnych, krwiaków i obrzęków pooperacyjnych. Zawiera substancję czynną, która
m.in. zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych.

Co to jest lek Aescin żel?

Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność
ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych. Aescin powoduje szybsze
wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po
zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylno-
limfatyczne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu
zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

W jakim celu się go stosuje?

Wskazaniem do stosowania leku Aescin jest leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu,
leczenie zapalenia żył kończyn dolnych, profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.
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Kiedy nie stosować leku Aescin żel?

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
-jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
-u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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