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Proktosanol maść przeciw hemoroidom 40 g
 

cena: 15,31 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała odbyt

Działanie gojące, łagodzące, uszczelniające

Opakowanie 40 g

Postać maść

Producent STARPHARMA SP.Z O.O.

Sposób aplikacji doodbytnicze

Wskazania hemoroidy

Opis produktu
 

Opis
Proktosanol, maść przeciw hemoroidom to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi (maść na skórę).

Skład
Substancje czynne:
Hamamelis Virginiana TM - 9,0 g, Aloe D3 - 2 g, Paeonia Officinalis D3 - 2 g.
Substancje pomocnicze:
Wodorotlenek sodu, 4-hydroksybenzoesan etylu, gliceryna, biała wazelina, ciekła parafina, polisorbat 60, monostearynian glicerolu,
alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona, imidazolidynylomocznik, kwas benzoesowy.

Dawkowanie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, smarować cienką warstwą maści miejsca chorobowo zmienione.
Maść stosować 1-2 razy dziennie, w razie potrzeby częściej.

Wskazania
Leczenie wewnętrznych i zewnętrznych guzków krwawniczych odbytu (hemoroidów) z objawami pieczenia i bolesności.
Gojenie pęknięć w obrębie guzków krwawniczych.
Wspomagająco w leczeniu świądu sromu.
Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować produktu leczniczego Proktosanol, maść przeciw hemoroidom:
w przypadku występowania nadwrażliwości na którykolwiek ze składników maści.

Działania niepożądane
Nie stwierdzono, jednak w razie wystąpienia niepokojących objawów należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
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Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

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

Producent
PAMPA
Kościuszki 24
Piaseczno
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

