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Procto-Hemolan Control 1000 mg, 20 tabl hemoroidy
 

cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie hemoroidy

Opis produktu
 

Opis
Co to jest Procto-Hemolan Control i w jakim celu się go stosuje?
Procto-Hemolan Control zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając
perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy.

Procto Hemolan działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany
zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność małych naczyń krwionośny ch na pękanie.

Wskazania
Procto-Hemolan Control stosowany jest w leczeniu objawowym w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu
(hemoroidami).

Substancja czynna: Diosminum

Skład
Procto-Hemolan skład:
Substancja czynna Substancją czynną leku jest diosmina.
Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy.
Pozostałe składniki alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
Dawkowanie
Procto-Hemolan Control dawkowanie:
3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.
Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.
Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.
Lek podaje się doustnie.
Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Procto-Hemolan Control?
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jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Zawartość:

Opakowanie zawiera 20 tabletek.
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: MZ 16966

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy porozumieć się z lekarzem.
Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

biegunka;
niestrawność;
nudności;
wymioty;
zawroty głowy;
ból głowy;
złe samopoczucie;
wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze);
świąd;
pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).
Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądaneniewymienione w ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu monitorowania
NiepożądanychDziałań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów
Biobójczych:Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 WarszawaTel.: +48 22 49 21 301Faks: +48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDzięki
zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na tematbezpieczeństwa stosowania leku.
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