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Procto-Hemolan krem 20 g
 

Cena: 25,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,05g+0,02g)/g

Opakowanie 20 g

Postać krem doodbyt.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Tribenosidum, Lidocaini hydrochl.

Opis produktu
 

Krem Procto-Hemolan jest lekiem przeznaczonym do stosowania doodbytniczego. Substancje czynne zawarte w leku działają
miejscowo i nie wywierają działania ogólnego.

Skład: 
100 g produktu zawiera 5 g tribenozydu (Tribenosidum) i 2 g chlorowodorku lidokainy (Lidocaini hydrochloridum) oraz substancje
pomocnicze: alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu
stearynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), sorbitol ciekły, niekrystalizujący, woda
oczyszczona.

Działanie: 
Działa leczniczo i łagodząco na objawy spowodowane żylakami odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry). Produkt zmniejsza
przepuszczalność naczyń krwionośnych i poprawia napięcie ściany naczyniowej, zmniejsza też stan zapalny towarzyszący hemoroidom.
Obecny w preparacie chlorowodorek lidokainy działa znieczulająco dzięki czemu łagodzi najbardziej dokuczliwe objawy.

Wskazania:
zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

Dawkowanie: 
Lek należy stosować doodbytniczo. Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać lek (pasmo długości około 1 cm) na miejsce
zmnienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem. Po ustąpieniu ostrych objawów lek można stosować jeden raz na dobę.
Przed zastosowaniem leku należy starannie umyć okolicę odbytu. Podczas leczenia produktem należy utrzymywać higienę osobistą w
miejscu stosowania (odbyt) i zapobiegać zaburzeniom wypróżniania.

Przeciwwskazania: 
Nie należy stosować kremu Procto-Hemolan w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, a w szczególności przy
stwierdzonej nadwrażliwości na środki miejscowo znieczulające (stosowane np. do znieczuleń w stomatologii).

Działania niepożądane: 
Rzadko, bezpośrednio po zastosowaniu może wystąpić uczucie lekkiego pieczenia, bólu lub nasilona perystaltyka. U niektórych osób w
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czasie stosowania leku Procto-Hemolan mogą wystąpić inne działania niepożądane.

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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