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Composition: 
Each film coated tablet contains:  
Diosmin       450 mg 
Hesperidin      50 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Venotonic and vasculoprotective agent. 
 
Indications: 
It is indicated for treating of venous circulation disorders (varicose veins) characterized by: 
swollen legs, pain, restless legs and for treating symptoms due to acute hemorrhoidal attack and 
chronic hemorrhoidal disease.  
 
Precautions: 
-Acute hemorrhoidal attack: 
  If the hemorrhoid symptoms do not disappear within 15 days, consult your physician. 
-Venous circulation disorders: 
 The most effective way of giving this treatment is in combination with a healthy lifestyle. Avoid     
 exposure to the sun, heat, excessive standing and being overweight. Walking and wearing   
 special support stockings stimulate blood circulation. 
 
Side Effects: 
Some cases of minor gastrointestinal disorders may occur, but this never required cessation of 
treatment. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with 
another medicine inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting 
from drug interactions.  
 
Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
If you are pregnant or during breast feeding. 

 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at 

an emergency and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are using    
   the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after that date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in the leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 

 



Recommended dosage unless otherwise directed by your physician: 
Take tablets with a glass of water at meal times. Do not chew or crush the tablets. 

• Chronic venous diseases: 2 tablets daily, one at midday and one in the evening. 
• Hemorrhoidal diseases: 

- Acute hemorhoidal attack: 6 tablets daily for 4 days, followed by 4 tablets daily over the next  
   3 days then two tablets thereafter . All doses must be taken in 2 

intervals (day & night). 
- Chronic hemorrhoids: 2 tablets daily, one at midday and one in the evening for 2-3 months. 
 
Missed Dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next dose, skip the 

missed one and continue as your regular dose schedule. 
- Do not double the dose. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
A box of 30 film coated Tablets.  
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  ون اقراصتيڤدا
  

  
  :التركيبة الدوائية

  :يحتوي القرص المغلف الواحدعلى
  ملغم 450دايوسمين      
   ملغم 50هيسبيريدين   

  
  :الفاعلية العالجية

  .مقوي و حامي لألوردة
  

  :االستعماالت
 شعور بالتعبرجل، ألم، انتفاخ اال :تتشخص بالتي  )داء الدوالي( يستخدم لعالج اضطرابات دورة الدم الوريدية

  .، كذلك لعالج اعراض الباسور الحاد والباسور المزمنالرجلفي ا
  

  : االحتياطات
 :الباسور الحاد -

 .يوم عليك مراجعة طبيبك 15إذا لم تختفي أعراض الباسور خالل 
 :اضطرابات دورة الدم الوريدية -

الحرارة  و ب التعرض ألشعة الشمستجن. للحصول على نتائج افضل للعالج عليك اتباع نظام حياتي صحي
  .  يستحسن المشي و ارتداء جوارب خاصة لدعم وتنشيط الدورة الدموية. الوقوف لفترات طويلة و الوزن الزائدو

  
  :الجانبية األعراض

  .قد تحدث إضطرابات هضمية خفيفة، وهذه ال تتطلب توقف العالج
   

  :التفاعالت بين االدوية
تجنب او انتهيت مؤخراً من العالج بدواء اخر اعلم طبيبك بذلك لفي نفس الوقت  اً آخر تستخدم دواءً اذا كنت 

  .األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  المخاطر أو قلة
 

  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
  .إذا كنت حامال، و خالل فترة اإلرضاع

  
  :لتجنب التسمم

  .دوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال اال احفظ. 1
تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع  ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

  .اخذ الكمية المتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .مات لتتأكد انك تأخذ الدواء المناسبال تتناول دواءك في الظالم و اقرأ التعلي. 4
 .تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال تأخذ الدواء بعد هذا التاريخ. 5
  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء  تجنب. 6
استخدام غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. 7

  .كطبيباعلم  العالج و
  
  



  :الجرعة الدوائية الموصى بها ما لم توجد تعليمات اخرى من الطببيب
 كأستناول األقراص مع   .ال تمضغ أو تطحن األقراص .من الماء أثناء موعد الوجبات

 .آخر مساءً قرصان يومياً، قرص في منتصف اليوم و: أمراض االوردة المزمنة •
 : أمراض الباسور •
أقراص يومياً في  4أقراص يومياً خالل االيام االربعة االولى، يتبعها 6: الباسور الحاد -

يجب تناول جميع الجرعات على فترتين . ثم قرصان بعد ذلك االيام الثالثة التالية
  ) صباحاً و مساءً (

 3 – 2لمدة  مساءً  قرصان يومياً، قرص في منتصف اليوم وآخر: الباسور المزمن -
 .أشهر

 
  :جرعةالفي حال نسيان 

المنسية حالما تتذكر و لكن إذا اقترب موعد الجرعة التالية اترك الجرعة المنسية واكمل حسب جدول خذ الجرعة  -
  .الجرعات االعتيادي

  .ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  

  :التخزين
  .م°30 - 15احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 

  
  :العبوة

  .قرص مغلف 30علبة تحتوي على 
  
  
  

  81شارع المدارس رقم 
  58ب . ص 

  فلسطين -بيت جاال
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