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Piascledine 300 0,1g+0,2g 30kaps.
 

cena: 59,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,2g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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Opis
Piascledine to lek stosowany w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Lek zawiera niezmydlające się
frakcje oleju awokado oraz oleju sojowego.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: olej awokado frakcji niezmydlającej się i olej sojowy frakcji niezmydlającej się.

1 kapsułka twarda zawiera 100 mg oleju awokado i 200 mg oleju sojowego.

Substancje pomocnicze: butylohydroksytoluen, krzemu dwutlenek koloidalny, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, erytrozyna (E 127),
żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna wołowa (Typu B), polisorbat 80.

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

Lek podaje się doustnie, podczas posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie należy jej rozgryzać ani żuć.
Leczenie zwykle trwa od 3 do 6 miesięcy, a samo działanie leku Piascledine może wystąpić z opóźnieniem do kilku tygodni.
Jeśli pacjent uważa, że poprawa nie następuje zbyt szybko, nie powinien przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

Działanie
Lek Piascledine łagodzi objawy zwyrodnieniowe chrząstki stawowej, w tym dolegliwości bólowe i w wyniku tego usprawnia aparat
ruchowy. Działanie leku związane jest z modyfikacją struktury chrząstki stawowej i zmniejszeniem procesu jej niszczenia.

Wskazania
Produkt leczniczy Piascledine 300 jest wskazany do stosowania u dorosłych w powolnym leczeniu (łagodzeniu) objawów choroby
zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Piascledine:

jeśli pacjent ma uczuculenie na awokado, soję lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na orzechy ziemne (np. orzeszki arachidowe, fistaszki).
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 pacjentów):

biegunka, ból brzucha, ból lub pieczenie w żołądku,
czerwona wysypka na skórze,
ból głowy.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 pacjentów):

nudności, wymioty,
zapalenie wątroby, żółtaczka lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi,
swędzenie skóry, wysypka lub zaczerwienienie skóry,
ból stawów,
zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.
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