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Diohespan Max tabletki 60 szt
 

Nasza cena: 40,95 pln

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Nazwa: Diohespan Max
Postać: tabl.
Dawka: 1 g
Opakowanie: 60 tabl.
Skład: 

 Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy  (Diosminum). 

 Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

Wskazania: 

 Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki) uczucie ciężkości nóg ból nóg nocne kurcze  

 Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy). 

Przeciwwskazania: 

 Produktu leczniczego nie należy stosować: 

 - u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Działania niepożądane: 

 Działania niepożądane zostały opisane z uwzględnieniem częstości występowania zgodnie z poniższą konwencją: 

 Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, 

 Zaburzenia żołądka i jelit 
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 Rzadko:biegunka, niestrawność, nudności, wymioty. 

 Zaburzenia układu nerwowego 

 Rzadko: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie. 

 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej   Wysypka, świąd, pokrzywka. 

 Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia produktu leczniczego. 

Interakcje: 

 Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z innymi produktami leczniczymi. 

Dawkowanie: 

 Podanie doustne. 

 Zazwyczaj stosowana dawka produktu leczniczego to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. 

 Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 

 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków. 

Środki ostrożności: 

 W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że jest to tylko leczenie objawowe i powinno być
krótkotrwałe. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i wybrać odpowiednią metodę leczenia. 

Prowadzenie pojazdów: 

 Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Przedawkowanie: 

 Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia diosminą z powodu jej przedawkowania. Przedawkowanie może powodować
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności. W przypadku przedawkowania powinno być przeprowadzone klasyczne
postępowanie medyczne, tzn. wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie węgla aktywnego oraz na dalszym etapie postępowanie
objawowe, polegające na zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych. 

Ciąża: 

 Ciąża: 

 Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu)
lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3). 

 W przypadku zdecydowanej konieczności produkt może zostać przepisany kobiecie w ciąży. 

 Karmienie piersią: 

 Nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią z uwagi na brak danych dotyczących przenikania produktu do
mleka matki. 
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