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Aescin żel 40 g
 

cena: 19,92 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nogi

Działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe,
przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

Escinum, Diethylamini salicylas, Heparinum
natricum

Wskazania ból, obrzęk, stan zapalny, zapalenie

Opis produktu
 

Opis:
Aescin to lek w postaci żelu stosowany w urazach lub miejscowych stanach zapalnych, którym towarzyszą obrzęki.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: alfa-escyna (Escinum), salicylan dwuetyloaminy (Diethylamini salicylas) i heparyna (Heparinum).
1 gram żelu zawiera 20 mg alfa-escyny, 50 mg salicylany dwuetyloaminy, 50 j.m. heparyny
Substancje pomocnicze: karbomery, trolamina, alkohol izopropylowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu
parahydroksybenzoesan (E 216), disodu edetynian, woda oczyszczona.

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

Dorośli: zewnętrznie, miejscowo na skórę. Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a
następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice. Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji
czynnej.

Działanie:
Lek Aescin Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk chłonki.

Wskazania:
Lek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym:
urazów takich jak stłuczenia i skręcenia,
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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.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Aescin:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz niewydolność nerek
nie stosować na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry, na obszary skóry poddane napromienianiu.
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