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Reparil 20 mg, 40 tabletek
 

cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 20 mg

Kategoria Lek

Opakowanie 40 tabletek

Postać tabletki

Producent Mylan

Substancja
czynna

Escyna (Escinum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Reparil to produkt leczniczy zawierający escynę do stosowania w łagodzeniu obrzęków po urazach miejscowych.

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek Reparil należy przyjmować w następujący sposób:
dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę, w lekkich przypadkach i jako dawka podtrzymująca: 1 tabletka 3 razy na dobę.
dzieci od 7 do 14 lat:1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę.

Skład:
Substancją czynną jest Escyna, 20 mg.
Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna, Powidon (K 29-32), Magnezu stearynian.
Skład otoczki: Sacharoza, Talk, Guma arabska, Tytanu dwutlenek (E 171), Krzemionka koloidalna bezwodna, Kopolimer kwasu
metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), Makrogol 8000, Sodu wodorotlenek, Karmeloza sodowa, Trietylu cytrynian,
Symetykon emulsja, Wosk biały, Wosk Carnauba.

Przeciwwskazania:
Lek nie jest zalecany:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którykolwiek z pozostałych składników,
jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub zaburzenia nerek,
u dzieci w wieku poniżej 7 lat,
w okresie ciąży i karmienia piersią.
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Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią
Odnotowano następujące działania niepożądane:
bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości takie jak pokrzywka;
niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.
W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lek należy odstawić.

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