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BOIRON Avenoc, maść, 30g
 

Cena: 26,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent BOIRON S.A.

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Boiron Avenoc maść stosowana wspomagająco w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich jak: ból,
pieczenie i świąd.

*łagodzi objawy hemoroidów i przywraca komfort codziennych czynności fizjologicznych: hamując krwawienie z odbytu, usuwając ból,
świąd i pieczenie okolic odbytu
*wygoda stosowania w leczeniu hemoroidów (łatwa aplikacja, nie brudzi bielizny, bezpieczna terapia objawów hemoroidów)

Skład
100 g produktu zawiera: Ficaria verna TM 0,01 g, Paeonia officinalis TM 0,01 g, Adrenalinum 3 DH 0,05 g, Chlorowodorek amyleiny 0,50
g. Substancje pomocnicze: lanolina, wazelina biała.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Stosować na skórę wokół odbytu lub na żylaki zewnętrzne.
Dorośli: stosować niewielką ilość maści 2 – 3 razy dziennie na zmienione chorobowo miejsca okolicy odbytu.

Leczenie kontynuować jeszcze przez kilka dni po ustąpieniu objawów. Nie stosować do odbytnicy.

Działanie
Adrenalina – działanie miejscowe obkurczające naczynia krwionośne
Chlorowodorek amyleiny – działanie miejscowe znieczulające i przeciwświądowe
Piwonia lekarska – działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne
Ziarnopłon wiosenny – działanie antyseptyczne i łagodzące przekrwienie
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Wskazania
Wspomagająco w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich jak: ból, pieczenie i świąd.

Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować produktu Boiron Avenoc:
jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza,
przed zastosowaniem tego leku.
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