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Aescin żel 40 g
 

Cena: 20,81 PLN

Opis słownikowy

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

Opakowanie 40 g

Postać żel

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Substancja
czynna

Escinum, Diethylamini sal., Heparimun na

Opis produktu
 

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.

Wskazania i działanie:
• obrzęki pourazowe i pooperacyjne (szczególnie w chirurgii narządu ruchu)
• uszkodzenie pourazowe, takie jak stłuczenie, skręcenie
• rozległe krwiaki pourazowe
• miejscowe stany zapalne bez i z obrzękiem
• zapalenie żył kończyn dolnych
• bóle kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych (dyskopatia, bóle karku, lumbago, rwa kulszowa).

Lek posiada działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Działa również jako venoprotectivum. Poprzez hamujący wpływ na proces
transkapilarnego przesiękania, uszczelnia ściany naczyń włosowatych oraz normalizuje ich przepuszczalność. Wykazuje dobrą
skuteczność w zwalczaniu obrzęków pooperacyjnych, zmniejszając zarazem odczyn zapalny poprzez hamowanie fazy zapalenia
wysiękowego. Aescin powoduje szybkie wchłanianie rozległych krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich
wystąpienia w okresie pooperacyjnym. Ponadto, zmniejszając przesiąkanie limfy, uszczelnia śródbłonek kapilarów i poprawia krążenie
żylno-limfatyczne przyczyniając się do opróżniania żylaków u chorych ze schorzeniami w obrębie żył kończyn dolnych i niewydolnością
krążenia.

Dawkowanie:
AESCIN-ŻEL należy stosować średnio trzy-pięć razy dziennie przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w
chore miejsce i jego okolice. Obszar skóry pokrywany żelem powinien z zasady przekraczać powierzchnię urazu. Masaż poprzedzający
stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej leku.

Przeciwwskazania:
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Preparatu nie wolno stosować na otwarte rany i ubytki tkanek miękkich, na błony śluzowe oraz obszary skóry poddane
napromieniowaniu. Leku nie należy stosować u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami nerek, zagrażającymi ich niewydolnością oraz w
pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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