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Procto-Hemolan, krem hemoroidy żylaki 20 g
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 gram

Postać Krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie hemoroidy

Opis produktu
 

Wskazania

Krem Procto-Hemolan stosuje się doodbytniczo w celu leczenia zewnętrznych oraz wewnętrznych żylaków odbytu. Wykazuje
właściwości łagodzące dolegliwości, które są wywołane chorobą, między innymi:

swędzenie,

ból,

uczucie nadmiernego napięcia skóry,

pieczenie.

Krem zwalcza stan zapalny, który współistnieje z hemoroidami.

Opis

Krem Procto-Hemolan zwalcza objawy żylaków odbytu, które współistnieją z hemoroidami.

Krem Procto-Hemolan jest przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Działa leczniczo i łagodząco na objawy spowodowane
żylakami odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry). Krem Procto-Hemolan zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i
poprawia napięcie ściany naczyniowej, zmniejsza też stan zapalny towarzyszący hemoroidom. Obecny w produkcie chlorowodorek
lidokainy działa znieczulająco dzięki czemu łagodzi najbardziej dokuczliwe objawy. Substancje czynne zawarte w leku Procto-
Hemolan działają miejscowo i nie wywierają działania ogólnego.

Substancja czynna: tribenosidum , lidocainum
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Skład

Substancja czynna

Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i chlorowodorek lidokainy.

1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

Pozostałe składniki

alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu
parahydroksybenzoesan , propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol, ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.

DawkowanieLek należy stosować doodbytniczo. Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać preparat (pasmo długości ok. 1 cm) na
miejsce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Procto-Hemolan

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, a w szczególności przy
stwierdzonej nadwrażliwości na środki miejscowo znieczulające (stosowane np. do znieczuleń w stomatologii).

Uwagi do stosowania

Procto-Hemolan zawiera alkohol cetylowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu

Alkohol cetylowy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Parahydroksybenzoesan metylu i
parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Procto-Hemolan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub zaostrzyły się objawy choroby należy porozumieć się z lekarzem w celu
określenia przyczyny schorzenia. Podczas stosowania tego leku należy dbać o higienę osobistą w okolicy odbytu i zapobiegać
zaburzeniom wypróżniania.

Działania niepożądane

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

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000)

uczucie lekkiego pieczenia;

ból;

nasilona perystaltyka jelit.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i porozumieć się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
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Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować. Nie są znane przypadki wzajemnego oddziaływania między podawanym doodbytniczo lekiem Procto-
Hemolan, a innymi lekami.

Ciąża i laktacjaJeśli 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.

Zawartość20 g

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: MZ 11671
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