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Cyclo 3 Fort kaps.twarde 0,15g+0,15g+0,1g
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15g+0,15g+0,1g

Opakowanie 30 kaps.

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Substancja
czynna

Rusci rhizoma, Hesperidinum, Acidum asco

Opis produktu
 

O produkcie
Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg, kapsułki twarde, 30 szt.

Opis
Cyclo 3 Fort to produkt leczniczy, który wpływa na elastyczność naczyń żylnych, o działaniu ochraniającym naczynia krwionośne, do
stosowania w niewydolności żylnej (uczucie ciężkich nóg) i pomocniczo w hemoroidach.

Skład
Substancjami czynnymi są: suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L., rhizoma), hesperydyna, kwas askorbowy
(witamina C).

1 kapsułka twarda zawiera 150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka kolczastego (5 – 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v); 150 mg
hesperydyny metylochalkonu; 100 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000;
otoczka kapsułki: denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171),
żelatyna; wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Kapsułki należy stosować ze szklanką wody.
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych: 2-3 kapsułki dziennie w schemacie 1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem lub 2
kapsułki rano i 1 kapsułka wieczorem.
Leczenie pomocnicze w żylakach odbytu: 4-5 kapsułek dziennie w schemacie 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem lub 3 kapsułki rano i
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 2 kapsułki wieczorem.

Działanie
Cyclo 3 Fort zawiera 3 substancje czynne, które wpływają na elastyczność naczyń żylnych. Lek ten działa tonizująco i ochraniająco na
naczynia krwionośne (następuje poprawa napięcia ścian naczyń żylnych, odporność naczyń włosowatych, obniża przepuszczalność
naczyń krwionośnych).

Wskazania
leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból),
leczenie pomocnicze w dolegliwościach żylaków odbytu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort:
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon, kwas askorbowy lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej (w leku obecny jest kwas askorbowy).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): biegunka, ból brzucha.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): bezsenność, niestrawność, mdłości,
rumień, świąd, skurcze mięśni, bóle kończyn (rąk / nóg).

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): zawroty głowy, uczucie zimna w kończynach, ból naczyń
żylnych (wrażliwość naczyń żylnych), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wzrost aktywności enzymu wątrobowego (aminotransferazy
alaninowej).

Częstość nieznana: ból żołądka, pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli podczas stosowania pojawi się stan zapalny skóry, owrzodzenia skórne - należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli wystąpi obrzęk 1 lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca / nerek należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku stosowania leku w zaburzeniach krążenia żylnego - jeśli po 2 tygodniach pojawił się dyskomfort lub kruchość naczyń,
należy skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek nie powinien być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne
Witamina C, czyli kwas askorbowy zawarty w leku może wpływać na niektóre wyniki badań laboratoryjnych jak: oznaczanie glukozy,
bilirubiny, aktywności transaminazy, mleczanów etc.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Cyclo 3 Fort przeznaczony jest dla osób dorosłych.

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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