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Diosminex Max 1000mg, 60 tabletek
 

cena: 57,25 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Diosminex MAX leczy objawy zwi?zane z niewydolno?ci? kr??enia ?ylnego ko?czyn dolnych. To lek na
ci??kie, opuchni?te nogi i hemoroidy, dost?pny bez recepty.

•  Si?a maksymalnej dawki diosminy – wystarczy 1 tabletka dziennie.
 •  Diosmina to substancja o szerokim spectrum dzia?ania i dobrym profilu bezpiecze?stwa. Wzmacnia
naczynia krwiono?ne, poprawia przep?yw krwi i zmniejsza jej zastój w ?y?ach, zmniejsza obrz?ki. Zwi?ksza
te? napi?cie ?cian naczy? i zmniejsza ich podatno?? na p?kanie.
•  Diosmina zawarta w leku Diosminex MAX zosta?a zmikronizowana, czyli odpowiednio zmniejszona, co
znacznie zwi?ksza jej przyswajanie.
Powlekane tabletki – ?atwiejsze do po?kni?cia.

Diosminex MAX jest wskazany:
 •  w leczeniu objawów zwi?zanych z niewydolno?ci? kr??enia ?ylnego:
- uczucie ci??ko?ci nóg;
- ból nóg;
- nocne kurcze nóg.
•  w leczeniu objawowym w przypadku nasilenia dolegliwo?ci zwi?zanych z ?ylakami odbytu.

Diosminex MAX zalecany jest pacjentom z intensywnymi objawami PN?, które mog? by? nasilane np. przez
prac? w pozycji stoj?cej oraz pacjentom, ceni?cym sobie wygod? stosowania tylko 1 tabletki na dob?. Dotyczy
to równie? sytuacji, w których chorzy chc? przyjmowa? jak najmniej tabletek, gdy np. stosuj? te? inne leki.

Diosminex Max  jest lekiem sprawdzonym i wybieranym przez pacjentów.

Sk?ad
 Substancj? czynn? leku jest diosmina (Diosminum). Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej
diosminy.
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Pozosta?e sk?adniki to:
rdze? tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian;
otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, lak ?ó?cieni chinolinowej (E
104), lak indygotyny (E 132), lak ?ó?cieni pomara?czowej (E 110), ?elaza tlenek czarny (E 172).

Dawkowanie Ten lek nale?y zawsze przyjmowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:
 1 tabletka raz na dob?, podczas posi?ku.
W celu uzyskania poprawy, lek ten nale?y stosowa? przez co najmniej kilka tygodni. Je?eli po pi?ciu
tygodniach leczenia nasilenie objawów choroby zwi?kszy?o si? lub nie zmieni?o si?, nale?y zasi?gn?? porady
lekarza.

Zaostrzenie dolegliwo?ci dotycz?cych ?ylaków odbytu:
 3 tabletki na dob? przez pierwsze 4 dni, a nast?pnie 2 tabletki na dob? przez kolejne 3 dni.
Nie stosowa? wi?kszej ni? zalecana dawka leku.

W przypadku nasilenia dolegliwo?ci zwi?zanych z ?ylakami odbytu, nale?y pami?ta?, ?e terapia lekiem
Diosminex MAX jest tylko objawowa i powinna by? krótkotrwa?a. Je?eli dolegliwo?ci nie ust?puj?, nale?y
przeprowadzi? badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiedni? metod? leczenia. Przyjmowanie tego
leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwo?ci zwi?zanych z ?ylakami odbytu nie wyklucza
podawania innych leków doodbytniczo.

W przypadku zaburze? kr??enia ?ylnego w ko?czynach dolnych, dzia?anie terapeutyczne leku Diosminex
MAXmo?na zwi?kszy? poprzez odpowiedni tryb ?ycia:
•  unikanie ekspozycji s?onecznej;
•  unikanie przebywania w pozycji stoj?cej przez d?u?szy czas;
•  utrzymanie odpowiedniej wagi cia?a;
•  noszenie specjalnych po?czoch.

Kiedy nie stosowa? leku Diosminex MAX:
 Je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku.

Lek Diosminex MAX a inne leki:
 Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?.

Diosmina mo?e zwi?ksza? st??enie we krwi i obni?a? wydalanie:
•  metronidazolu (lek o dzia?aniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym);
•  diklofenaku (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny).

Diosminex MAX z jedzeniem i piciem:
 Lek nale?y przyjmowa? podczas posi?ków.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci:
 Ci??a i karmienie piersi?
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza, ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ci??a
 Przed zastosowaniem leku Diosminex MAX podczas ci??y lub w przypadku gdy pacjentka zajdzie w ci???
podczas stosowania tego leku nale?y zasi?gn?? porady lekarza.

Karmienie piersi?
 Z powodu braku odpowiednich bada? dotycz?cych przenikania leku do mleka kobiet karmi?cych piersi?,
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zaleca si? unikanie karmienia piersi? podczas stosowania leku Diosminex MAX.

Prowadzenie pojazdów i obs?ugiwanie maszyn
 Diosminex MAX nie ma wp?ywu lub wywiera nieistotny wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych.

Diosminex MAX zawiera laktoz?
 Diosminex MAX zawiera laktoz? jednowodn? i nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c?
dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania
glukozy-galaktozy,

Diosminex MAX zawiera lak ?ó?cieni pomara?czowej (E 110), który mo?e powodowa? reakcje alergiczne.

Dzia?ania niepo??dane:
 Jak ka?dy lek, lek ten mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie u ka?dego one wyst?pi?.

Po zastosowaniu diosminy mog? wyst?pi? nast?puj?ce objawy niepo??dane:

Rzadko (dotyczy mniej ni? 1 na 1 000 osób): biegunka, niestrawno??, nudno?ci, wymioty, zawroty g?owy, ból
g?owy, z?e samopoczucie, wysypka, ?wi?d, pokrzywka.

W przypadku ?agodnych dzia?a? niepo??danych dotycz?cych ?o??dka i jelit, oraz zaburze?
neurowegetatywnych (np. wzmo?ony niepokój, przy?pieszone bicie serca, nadmierna potliwo??, l?kliwo??) nie
jest wymagane odstawienie leku.

Przechowywanie:
 •  Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.
•  Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C.
•  Nie stosowa? tego leku po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na pude?ku i blistrze po napisie:
„Termin wa?no?ci” lub „EXP”. Termin wa?no?ci oznacza ostatni dzie? podanego miesi?ca.

Podmiot odpowiedzialny / Wytwórca:
 Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Bausch Health Poland Sp. z o.o.
Ul. Przemys?owa 2
35-959 Rzeszów
Klauzula, je?li apteka nie dodaje jej automatycznie:

Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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