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Procto-Glyvenol, krem, 30 g
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 gram

Postać żel

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie hemoroidy

Opis produktu
 

Wskazania

  Lek przeznaczony do miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Działanie

szybko łagodzi ból swędzenie i pieczenie - hamuje proces zapalny - chroni błonę śluzową przed podrażnieniem - wzmaga
napięcie naczyń

Substancja czynna: tribenosidum , lidocainum

Skład

1 g kremu zawiera:

substancje czynne: 50 mg tribenozydu oraz 20 mg chlorowodorku lidokainy

substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian (Arlacel 60); makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000); alkohol cetylowy;
izopropylu palmitynian; parafina ciekła; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; sorbitol ciekły,
niekrystalizujący; kwas stearynowy; woda oczyszczona.

Zawartość:

Lek Procto-glyvenol jest dostępny w postaci białego, jednorodnego kremu.
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 Aluminiowa tuba, która zawiera 30 g kremu doodbytniczego, z polietylenową zakrętką i lateksowym połączeniem.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego należy stosować
rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę. W przypadku
leczenia wewnętrznych hemoroidów krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby.
Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku.

Nie należy stosować leku doustnie.

Dzieci:

Nie należy stosować tego leku u dzieci, ponieważ nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Procto-Glyvenol Lek Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego należy stosować do ustąpienia objawów. 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.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Procto-Glyvenol:

jeśli pacjent ma uczulenie na tribenozyd, lidokainy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na
inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.
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