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Cyclo 3 Fort 150 mg x 30 kaps.
 

Cena: 23,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Substancja
czynna

Rusci aculeati extr.sicc.

Opis produktu
 

Leczenie objawów związanych z niewydolnością naczyń limfatycznych i żylnych ("uczucie ciężkości" nóg, ból, drżenie nóg), dolegliwości
bólowych związanych z żylakami odbytu

Skład: 
Substancja czynna: suchy wyciąg z Ruszczyka kolczastego (Rusci aculeati extr. siccum) otrzymany za pomocą ekstrakcji wodno-
alkoholowej i zawierający 22% sumy heterozydów sterolowych - 150 mg; metylochalkon hesperydyny - 150 mg; kwas askorbowy - 100
mg.

Wskazania: 
Po przeprowadzeniu badań ginekologicznych preparat może być stosowany do zahamowania krwawienia z dróg rodnych lub plamienia,
wtedy gdy są one spowodowane zastosowaniem środków antykoncepcyjnych z użyciem małych dawek progestagenu lub wkładką
wewnątrzmaciczną.

Działanie: 
Preparat Cyclo 3 Fort wykazuje działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ściany naczyń żylnych. In vitro,
preparat wykazuje zależny od dawki efekt obkurczający naczynia żylne, nasilający się pod wpływem ciepła i szczególnie wyraźny w
przypadku naczyń żylakowatych. In vivo, u zwierząt działanie wyciągu z Ruscus aculeatus obkurczające naczynia żylne jest
potwierdzone poprzez wzrost przepływu żylnego i ciśnienia powracającej krwi żylnej. Poprawa napięcia ściany naczyń żylnych jest
wynikiem działania a-adrenergicznego, wynikającego z bezpośredniego pobudzenia receptorów postsynaptycznych a 1 i a 2 (wyciąg z
Ruscus aculeatus działa jako agonista tych receptorów) oraz z ich pośredniego pobudzenia poprzez przesunięcie noradrenaliny
zmagazynowanej w zakończeniach nerwowych. Zawarta w preparacie hesperydyna zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i
przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Jej działanie jest wzmocnione przez kwas askorbowy, który zwiększa oporność naczyń
włosowatych.

Dawkowanie:
W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń limfatycznych i żylnych oraz w leczeniu krwawień z dróg rodnych, zaleca się
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stosowanie Cyclo 3 Fort w dawce 2 do 3 kapsułek dziennie. W leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu, Cyclo 3 Fort stosuje się
w dawce 4 do 5 kapsułek dziennie.

Przeciwwskazania:
Brak przeciwwskazań do podawania preparatu.

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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