
Solvenix® 
Mot venösa ödem och tyngdkänsla 
Ny receptfri behandling för symtomlindring av kronisk venös insufficiens

En tredjedel av vuxna svenskar har varicer, det vanligaste tecknet på kronisk venös insufficiens.1,2 Kronisk venös insufficiens 

är ett betydande hälsoproblem i hela världen, där grundbehandlingen är kompressionsbehandling.2,3 

Under hösten 2022 lanseras Solvenix® - ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid venös insufficiens i benen som 

åderbråck, svullnad, tyngdkänsla, smärta och klåda. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Solvenix 

innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och tas dagligen för optimal effekt. För vuxna över 18 år.

• Receptfritt växtbaserat läkemedel som behandlar symtom på kronisk venös insufficiens såsom svullna ben, tyngdkänsla, 
smärta, klåda, spänningskänsla och vadkramper1

• Likvärdig klinisk effekt som kompressionsstrumpor på ödem efter 12 veckor5 

• Använd Solvenix som ett alternativ till kompressionsbehandling eller som komplementbehandling

• Inga interaktioner har rapporterat

Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Patient bör enbart sluta med kompressions-

behandling i samråd med läkare. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.4 

LANSERING HÖSTEN 2022

Figur. Förändringar i underbensvolym hos 240 patienter med 
kronisk venös insufficiens utvärderades i en randomiserad, delvis 
blindad studie med antingen placebo, extrakt av hästkastanjfrö 
(HCSE 50mg, två gånger dagligen) eller kompressionsstrumpor 
under 12 veckor. Resultat presenteras som skillnader 
(medelvärde ±SEM) i underbensvolym jämfört med baslinje. 
Båda behandlingsgrupperna visade signifikant minskning av 
underbensvolym efter behandling jämfört med placebo. P<0,01 
Grafen är modifierad från Diehm et al. av Sana Pharma Medical AS. 
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Solvenix hårda depotkapslar, Aesculus hippocastanum L. Kärlskyddande medel. ATC-nr. C05. OTC, VBL, EF. 1 depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt 
av frö från hästkastanj, motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Indikation: Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom orsakade av störn-
ingar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smär-
ta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Dosering: Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger 
dagligen. Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med måltid. Rekommenderas 
ej till barn och ungdomar under 18 år. Behandlingstid: Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig 
i samråd med läkare. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämne. Varningar och försiktighet: Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller 
om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, 
plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd 
med läkare. Graviditet och amning: I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet eller amning. Biverkningar: Lindriga mag- och 
tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. Förpackning: 60 kaps. Ytterligare information: 
Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se och www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19.
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