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Proktosedon, 12 czopków HEMOROIDY
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 12 sztuk

Postać czopki

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie hemoroidy

Opis produktu
 

Opis
Proktosedon jest lekiem w postaci czopków stosowanym na hemoroidy, o skojarzonym działaniu składników. Hydrokortyzon działa
przeciwzapalnie, cynchokaina miejscowo znieczulająco. Neomycyna - antybiotyk o szerokim zakresie działania, zapobiega wtórnym
zakażeniom i leczy miejscowe zakażenia wywołane przez gronkowce i wrażliwe bakterie Gram-ujemne. Eskulina hamuje krwawienia z
naczyń i zmniejsza obrzęki. Lek Proktosedon zmniejsza objawy występujące w żylakach odbytu, tj. stan zapalny, ból, świąd, obrzęk i
krwawienie.

Wskazania
Czopki Proktosedon są wskazane w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, przewlekłych i ostrych stanach zapalnych
odbytu, szczeliny odbytu, świądu odbytu. Mogą być stosowane w okresie przed- i pooperacyjnym.
Substancja czynna: Cinchocaini hydrochloridum, Esculinum, Hydrocortisoni acetas, Neomycini sulfas

Skład
Substancja czynna
Substancjami czynnymi leku są: octan hydrokortyzonu, chlorowodorek cynchokainy, eskulina i
siarczan neomycyny.

5 mg hydrokortyzonu w postaci octanu (Hydrocortisonum)
5 mg chlorowodorku cynchokainy (Cinchocaini hydrochloridum)10 mg siarczanu neomycyny (Neomycini sulfas)10 mg eskuliny w
postaci półtorawodzianu (Esculinum)

Pozostałe składniki tłuszcz twardy (Witepsol)
Dawkowanie
Proktosedon należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U dorosłych zwykle stosuje się jeden czopek rano, jeden wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu.
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 Stosować przez trzy do sześciu dni, do ustąpienia stanu zapalnego.
Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Proktosedon:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, osteoporozę, ostrą psychozę, zakażenie grzybicze lub wirusowe lub w zakrzepicę
żylną.
Zawartość:

Opakowanie zawiera 12 czopków.
Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLMEX

Pozwolenie: MZ 3532

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Pacjent powinien zachować szczególną ostrożność stosując Proktosedon, jeśli:

występuje u niego równocześnie zakażenie, alergia lub inne objawy - należy wówczas stosować odpowiednie leczenie przyczynowe;
jest w trakcie szczepień lub leczenia immunizacyjnego – nie należy wówczas stosować leku;
wystąpią u niego objawy podrażnienia – należy wówczas zaprzestać stosowania leku;
stosuje lek długotrwale – z niewielkim prawdopodobieństwem mogą wówczas wystąpić zmiany ogólnoustrojowe, charakterystyczne dla
kortykosteroidów;
wystąpi u niego krwawienie z odbytu – należy wówczas niezwłocznie zwrócić się do lekarza;
wcześniej stosował hydrokortyzon – powinien powiedzieć o tym lekarzowi.
U pacjenta nastąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.
Działania niepożądane
Sporadycznie może pojawić się pieczenie odbytu, zwłaszcza jeśli naskórek jest znacznie uszkodzony.
Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy niepożądane spowodowane ogólnoustrojowym działaniem hydrokortyzonu.
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstotliwością: nieostre widzenie.
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:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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