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Avenoc, maść, 30 g hemoroidy
 

cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 gram

Postać maść

Producent Boiron

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie hemoroidy

Opis produktu
 

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Wskazania

Wspomagajaco w dolegliwościach towarzysząceych żylakom odbytu (hemoroidom), takich, jak: ból, pieczenie i świąd.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Ficaria verna TM 0,01g, Paeonia officinalis TM 0,01 g, Adrenalinum 3 DH 0,05 g, Chlorowodorek
amyleiny 0,50 g w 100 g maści.

Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina biała.

Dawkowanie

Stosować na skórę wokół odbytu lub na żylaki zewnętrzne.

Nie stosować do odbytnicy.

Zalecana dawka to:

Dorośli: stosować niewielką ilość maści 2-3 razy dziennie na zmienione chorobowo miejsca okolicy odbytu, po dokonaniu miejscowej
toalety.

Leczenie kontynuować jeszcze przez kilka dni po ustąpieniu objawów.

Czas stosowania
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Jeżeli w ciągu kilku dni nie nastąpi poprawa, a przeciwnie – bóle nasilają się lub nawracają, stwierdzi się obecność krwi w stolcu lub
wystąpią inne niepokojące objawy należy zasięgnąć porady lekarza.

Podczas leczenia należy ze szczególną uwagą przestrzegać higieny i odpowiedniej diety.

Dawkowanie dorośli

Stosować na skórę wokół odbytu lub na żylaki zewnętrzne. Niewielką ilość maści stosować 2 - 3 razy dziennie na zmienione chorobowo
miejsca okolicy odbytu. Leczenie kontynuować jeszcze przez kilka dni po ustąpieniu objawów. Nie stosować doodbytniczo.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Uwagi do stosowania

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Lek nie jest
przeznaczony do stosowania u dzieci.

Zawartość:

Tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści, w tekturowym pudełku.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BOIRON

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Pozwolenie: IL/1572/LN-H

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Avenoc maść a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Avenoc maść z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

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

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Avenoc maść zawiera w swoim składzie lanolinę

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Działania niepożądane

Brak znanych działań niepożądanych.
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Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
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