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Procto-Hemolan Protect 10 czopków
 

cena: 22,22 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała odbyt

Działanie ściągające

Opakowanie 10 sztuk

Postać czopki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doodbytnicze

Substancja
czynna/dawka

1 czopek zawiera: 0,2 g galusanu bizmutu
zasadowego, 0,1 g tlenku cynku, 0,15 g
taniny.

Wskazania ból, hemoroidy, pieczenie

Opis produktu
 

Opis
Procto-Hemolan Protect to produkt leczniczy w postaci czopków stosowany do miejscowego leczenia hemoroidów.

Skład
Substancjami czynnymi leku są galusan bizmutu zasadowy, tlenek cynku oraz tanina.
1 czopek zawiera:
0,2 g galusanu bizmutu zasadowego,
0,1 g tlenku cynku,
0,15 g taniny.
Substancje pomocnicze: masło kakaowe.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
Podanie doodbytnicze.
Zwykle stosowana dawka to 1 lub 2 czopki na dobę.
Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do
lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

Działanie
Procto-Hemolan protect działa ściągająco. Tanina zawarta w preparacie zmniejsza wrażliwość zakończeń czuciowych w odbycie, dzięki
temu łagodzi objawy hemoroidów takie jak: ból, pieczenie, swędzenie. Galusan bizmutu tworzy na powierzchni błony śluzowej odbytu
ochronną warstwę.

Wskazania
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Lek Procto-Hemolan protect stosowany jest w miejscowym leczeniu dolegliwości powodowanych przez guzki krwawnicze (hemoroidy),
stanów zapalnych błony śluzowej odbytnicy.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Procto-Hemolan protect:
jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z składników tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Lek może powodować miejscowe oraz ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Hemolan protect, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu,
stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji
stolca.
Nie wolno stosować leku doustnie.
Należy unikać kontaktu z oczami.
Przechowywać w temperaturze poniżej 35oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Producent
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

