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Procto-Hemolan krem doodbytniczy 20g
 

cena: 20,80 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała odbyt

Działanie przeciwzapalne, uszczelniające,
znieczulające

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

lidokaina, tribenozyd

Wskazania hemoroidy

Opis produktu
 

Opis
Procto-Hemolan to produkt leczniczy do stosowania w hemoroidach, którym towarzyszy często ból, pieczenie, swędzenie. Lek poprawia
funkcjonowanie ściany naczyniowej i działa znieczulająco.

Skład
Substancjami czynnymi są: tribenozyd (Tribenosidum), lidokaina (Lidocaini hydrochloridum).
1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy.
Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy,
sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan , propylu parahydroksybenzoesan , sorbitol, ciekły niekrystalizujący, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania doodbytniczego.
Lek należy nakładać za pomocą aplikatora.
Przed zastosowaniem leku, należy umyć okolicę odbytu.
Dorośli: stosować 2 razy na dobę - rano i wieczorem. Zaleca się stosowanie pasma 1 cm leku. Lek aplikować na miejsce zmienione
chorobowo.

Działanie
Procto-Hemolan zawiera 2 substancje czynne, które wpływają na zmniejszenie przepuszczalności naczyń krwionośnych i poprawę
napięcia ściany naczyniowej. Dodatkowo zmniejszają również stan zapalny. Dodatkowo lidokaina zawarta w leku znieczula miejscowo i
łagodzi odczuwany ból. Działanie leku jest miejscowe.
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Wskazania
Żylaki odbytu - zewnętrzne i wewnętrzne.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Procto-Hemolan:
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku gdy pacjent wykazuje nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające (np. stosowane do znieczuleń w stomatologii).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
lekkie pieczenie,
nasilona perystaltyka,
ból.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, stosowanie leku należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem.
Podczas stosowania leku należy zapobiegać zaburzeniom wypróżniania.
Lek zawiera alkohol cetylowy, który może powodować miejscową reakcję skórną, np. kontaktowe zapalenie skóry.
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metyli i parahydroksybenzoesan propylu, które mogę powodować reakcje alergiczne, również typu
późnego.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie
zamrażać.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice
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