
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Hemorol x 12 czopków
 

Cena: 23,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 czop.(2x6szt.)

Postać czop.doodbyt.

Producent WZZ "HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Hemorol są to czopki doodbytnicze stosowane tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu.
Hemorol jest stosowany także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki
odbytu.

Działanie: 
Czopki Hemorol powodują ustąpienie dolegliwości bólowych wskutek działania znieczulającego benzokainy. Preparat zawiera też
składniki o miejscowym działaniu ściągającym, przeciwzapalnym i rozkurczającym.
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.

Sposób użycia: 
Dorośli – wprowadzić doodbytniczo 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia.Czopki powinny być
stosowane do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni. Aby wydobyć czopek z folii, należy
naciąć folię pionowo nad wierzchołkiem czopka i energicznie ją rozerwać.

W przypadku zażycia większej dawki leku HEMOROL:
W przypadku zastosowania większej dawki preparatu albo zastosowania niezgodnego z podanym sposobem użycia, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Skład: 
• Substancje czynne:
Chamomillae anthodii extractum spissum (3:1); ekstrahent woda oczyszczona 50 mg
Belladonnae radicis extractum spissum (4:1); ekstrahent etanol 70% V/V 20 mg
Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba,
Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba;
ekstrahent etanol 40% V/V 80 mg
Benzocainum 100 mg
• Substancje pomocnicze:
Glicerol (E 422) 150 mg
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Tłuszcz obojętny do 2 g

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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