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Aescin żel, 40 g
 

Cena: 15,45 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,02g+0,05g+50j.m.)/g

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Escinum, Diethylamini salicylas, Heparinum
natricum

Opis produktu
 

Opis leku:

Aescin żel
1 g żelu zawiera:
alfa-escyna 20 mg,
salicylan dwuetyloaminy 50 mg,
heparyna 50 j.m

Co to jest lek Aescin żel?

Aescin żel to lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne. Normalizuje przepuszczalność błony
naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk chłonki. Stosowany jest również wspomagająco w
zmniejszaniu innych niekorzystnych objawów, takich jak: bóle i ciężkość nóg, świąd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni
łydek, występujące w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.

W jakim celu się go stosuje?

Lek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym: urazów takich jak stłuczenia i skręcenia, miejscowych stanów zapalnych
z obrzękiem lub bez obrzęku, zapalenia żył kończyn dolnych, krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach, bólów
kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Kiedy nie stosować leku Aescin żel?

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/aescin-zel-40-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz niewydolność nerek
  u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży,
  miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry,
  na obszary skóry poddane napromienianiu.

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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