
Zkrácená informace o přípravku Detralex® 

 

SLOŽENÍ*: Flavonoidorum fractio purificata micronisata 500 mg (mikronizovaná, purifikovaná 

flavonoidní frakce - MPFF): Diosminum 450 mg, Flavonoida 50 mg vyjádřené jako Hesperidinum v 

jedné potahované tabletě. INDIKACE*: Léčba příznaků a projevů chronické žilní insuficience 

dolních končetin, funkčních nebo organických: pocit tíhy, bolest, noční křeče, edém, trofické změny, 

včetně bércového vředu. Léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění, základní léčba 

subjektivních příznaků a funkčních objektivních projevů hemoroidálního onemocnění. Přípravek je 

indikován k léčbě dospělých. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ*: Venolymfatická insuficience: 2 

tablety denně. Hemoroidální onemocnění: Akutní ataka: 6 tablet denně během 4 dní, poté 4 tablety 

denně další 3 dny. Udržovací dávka: 2 tablety denně. KONTRAINDIKACE*: Hypersenzitivita na 

léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ*: Podávání přípravku 

Detralex v symptomatické léčbě akutních hemoroidů nevylučuje léčbu dalších onemocnění konečníku. 

Pokud symptomy brzy neodezní, je nutné provést proktologické vyšetření a léčba by měla být 

přehodnocena. Hladina sodíku: bez sodíku**. INTERAKCE*. FERTILITA*. 

TĚHOTENSTVÍ/KOJENÍ*: Údaje o podávání těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou 

k dispozici. Podávání v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Není známo, zda se 

léčivá látka/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence /děti 

nelze vyloučit. ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE*: Žádný vliv. 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY*: Časté: průjem, dyspepsie, nauzea, vomitus. Vzácné: závratě, bolesti 

hlavy, pocit neklidu, vyrážka, svědění, kopřivka. Méně časté: kolitida. Frekvence neznámá: 

abdominální bolest, ojedinělý otok obličeje, rtů, víček, výjimečně Quinckeho edém. 

PŘEDÁVKOVÁNÍ*. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI*: Venotonikum (venofarmakum) a 

vazoprotektivum.  Detralex působí na zpětný návrat krve  ve vaskulárním systému: snižuje venózní 

distenzibilitu a redukuje venostázu, na úrovni mikrocirkulace normalizuje kapilární permeabilitu a 

zvyšuje kapilární rezistenci; zvyšuje lymfatický průtok. UCHOVÁVÁNÍ*: Při teplotě do 300 C. 

VELIKOST BALENÍ*: 30, 60, 120 a 180 potahovaných tablet. Datum revize textu: 7.8.2021.  

Přípravek je k dispozici v lékárnách na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění, viz Seznam cen a úhrad léčivých přípravků: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-

leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Registrační číslo: 85/392/91-C. Držitel rozhodnutí o 

registraci: LES LABORATOIRES SERVIER 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francie. Další 

informace na adrese: Servier s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel.: 222 118 

111, www.servier.cz 

 

*Pro úplnou informaci si prosím přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku 

** Všimněte si prosím změn v informaci o léčivém přípravku Detralex 
 
 

http://www.servier.cz/

