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Aescin żel 40g
 

cena: 18,43 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

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

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Escinum, Diethylamini salicylas, Heparinum
natricum

Opis produktu
 

Wskazania:
Produkt leczniczy 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.

Skład:
Substancja czynna: Alfa-escyna - 2 g, salicylan dwuetyloaminy - 5 g, sól sodowa heparyny - 5000 j.m.; podłoże - do 100 g. Substancją
czynna leku jest alfa-escyna, pozyskiwana z nasion kasztanowca odmiany Aesculus hippocastanum. Pod względem fizykochemicznym
jest ona amorficzną, rozpuszczalną w wodzie mieszaniną trójterpenowych saponin, głównie glikozydów takich sapogenin, jak:
escygenina, protoescygenina, barringtogenol C oraz barringtogenol D.

1g żelu zawiera 20 mg α-escyny, 50 mg salicylanu dwuetyloaminy i 50 j.m. heparyny.

Działanie:
Preparat to produkt leczniczy 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

Dawkowanie:
Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Produkt leczniczy należy stosować średnio
3-5x/dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice. Masaż poprzedzający
stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.
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