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CYCLO 3 FORT, 30 KAPSUŁEK
 

cena: 25,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Kategoria Lek

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki twarde

Producent PIERRE FABRE

Substancja
czynna

Ruszczyk kolczasty

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Leczenie hemoroidów

Opis produktu
 

Działanie

Preparat o działaniu ochronnym na naczynia krwionośne. Dostępny bez recepty. Wspomaga leczenie hemoroidów i żylaków

Poprawia napięcie ściany naczyń żylnych w wyniku bezpośredniego pobudzenia receptorów α1 i α2-adrenergicznych oraz pośrednio w
wyniku przesunięcia noradrenaliny zmagazynowanej w zakończeniach nerwowych. Zawarta w preparacie hesperydyna zmniejsza
przepuszczalność naczyń włosowatych i przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Jej działanie wzmacnia kwas askorbowy (zmniejsza
przepuszczalność naczyń).

Wskazania

Cyclo 3 Fort stosowany jest w leczeniu objawów niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych (ból, obrzęki, drżenie nóg, uczucie
ciężkości nóg) oraz dolegliwości bólowych związanych z żylakami odbytu. Działa pomocniczo przy krwawieniu lub plamieniu z dróg
rodnych spowodowanym środkami antykoncepcyjnymi z użyciem małych dawek progestagenu lub wkładką wewnątrzmaciczną
(decyzja o podaniu leku powinna być poprzedzona badaniem ginekologicznym).

Dawkowanie

Lek Cyclo 3 Fort przyjmować należy zawsze zgodnie z opisem w ulotce lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W przypadku
wątpliwości zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.

Preparat przyjmuje się doustnie.
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W niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych oraz w krwawieniach z dróg rodnych zaleca się przyjmowanie leku Cyclo 3 Fort w
dawce 2 - 3 kapsułek dziennie. Preparat można dawkować: jedna kapsułka rano i jedna wieczorem lub dwie kapsułki rano i jedna
wieczorem. Jeżeli pomimo stosowania leku objawy nie ustępują do 2 tygodni, koniecznie należy skonsultować się z lekarzem

W przypadku żylaków odbytu (hemoroidów) przyjmuje się od 4 do 5 kapsułek dziennie - 2-3 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem. W
przypadku wystąpienia nudności lub bólu żołądka lek należy przyjmować razem z posiłkiem. Cyclo 3 Fort jest stosowany pomocniczo w
leczeniu objawów hemoroidów (żylaków odbytu) i jest przeznaczony do stosowania krótkoterminowego. Jeżeli objawy nie ustępują po
kilku dniach (maksymalnie tygodniu), należy zasięgnąć porady lekarza.

Interakcje z innymi preparatami

Nie przeprowadzono badań mających ustalić interakcję z innymi lekami. Przed zastosowaniem leku Cyclo 3 Fort poinformuj lekarza lub
farmaceutę o przyjmowanych lekach (także tych, które planujesz przyjmować w najbliższym czasie

Cyclo 3 Fort a ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą jeżeli pacjentka:

jest w ciąży lub karmi piersią
przypuszcza, że może być w ciąży
planuje mieć dziecko

Brak danych o wpływie leku na płodność

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności przy czym termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego na opakowaniu miesiąca. Przechowywać w temperaturze nie większej niż 25°C.

Przeterminowanych lub niewykorzystanych leków nie należy wyrzucać do kosza na śmieci ani do kanalizacji. W celu ochrony środowiska
zasięgnij porady farmaceuty, w jaki sposób usunąć lek ze swojej apteczki.

Skład

1 kapsułka twarda leku Cyclo 3 Fort zawiera:

150 mg suchego wyciągu z ruszczyka kolczastego (zawierającego 22% sumy heterozydów sterolowych) - ekstrahent: etanol:
85%,
150 mg metylochalkonu hesperydyny,
100 mg kwasu askorbowego

Pozostałe składniki kapsułki:

krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny,
Stearynian magnezu,
Talk,
Glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000

Skład otoczki kapsułki:

Denko (koloru żółtego) - Żółcień chinolinowa (E 104), Żółcień pomarańczowa FCF (E 110), Tytanu dwutlenek (E 171), Żelatyna
Wieczko (koloru pomarańczowego) - Żółcień pomarańczowa FCF (E 110), Tytanu dwutlenek (E 171), Żelatyna.

Producent:
PIERRE FABRE
Belwederska 20/22
Warszawa
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