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Rostil tabletki 250 mg, 30 tbl
 

Cena: 13,44 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Opakowanie 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Calcii dobesilas

Opis produktu
 

Rostil jest lekiem przeznaczonym dla osób z objawami przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.

Preparat działa dwutorowo, dzięki czemu zwalcza dwie przyczyny żylaków: uszczelnia ściany naczyń krwionośnych oraz zapobiega
zastojom w naczyniach żylnych.

Substancja czynna zawarta w leku Rostil korzystnie działa na napięcie ścian żył, zapobiega zastojom krwi i tworzeniu się zakrzepów,
zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększa ich wytrzymałość, zapobiega tworzeniu się wysięków oraz usprawnia
mikrokrążenie.

Wskazania:
Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki): ból, kurcze, mrowienie, obrzęk, zmiany skórne
na tle zastoju krwi.

Dawkowanie:
Dorośli od 500 mg (2 tabletki) do 1000 mg (4 tabletki) na dobę, tj. 2 tabletki 1 – 2 razy na dobę.
Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Składniki:
Substancja czynna leku: wapnia dobezylan jednowodny. Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.
Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, talk,
krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, krospowidon.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie wolno stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży.
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Lek nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ̊C.

Opakowanie: 30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

