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DIH MAX COMFORT tabl.powl. 1 g 60 tabl.
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 60 tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

O produkcie
DIH Max Comfort, 1000 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

Opis
DIH MAX COMFORT jest produktem leczniczym zwiększającym napięcie naczyń żylnych oraz działającym ochronnie na naczynia.

Skład
Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina (Diosminum).

1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.
Otoczka Opadry IIPink 85F24220 o składzie: alkohol poliwinylowy częściowo zhydrollzowany, makrogol/PEG MW 3350, makrogol 4000
JP, talk, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka powlekana na dobę podczas posiłku.

Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawanie większych dawek:
po 1 tabletce powlekanej 3 razy na dobę przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletce powlekanej 2 razy na dobę, rano i wieczorem.

Działanie
Lek DIH MAX COMFORT zawiera diosminę, która wykazuje działanie ochronne wobec naczyń żylnych. Zmniejsza ich przepuszczalność,
zapewnia elastyczność i zwiększa napięcie ich ścian. Poprzez poprawę powrotu krwi z układu żylnego kończyn dolnych, zmniejsza
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 nadciśnienie i zastój żylny w tych kończynach.

Wskazania
DIH MAX COMFORT jest stosowany u pacjentów w przypadku objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

bóle i nocne kurcze nóg,
uczucie ciężkości nóg,
żylaki kończyn dolnych,
poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe,
obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).
oraz w objawowym leczeniu żylaków odbytu (hemoroidów).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować DIH MAX COMFORT:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

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

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

niestrawność,
nudności,
wymioty,
zawroty głowy,
ból głowy,
złe samopoczucie,
wysypka, świąd, pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu nie ustąpią lub nasilą się mimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. W
przypadku objawów związanych z żylakami odbytu leczenie lekiem DIH MAX COMFORT powinno być objawowe i krótkotrwałe.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
DIH MAX COMFORT należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Produkt leczniczy DIH MAX COMFORT nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

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.

Producent
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