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Hemorol czop.doodbyt. 12 czop. (2x6szt.)
 

Cena: 22,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 czop. (2x6szt.)

Postać czop.doodbyt.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Substancje czynne: wyciąg gęsty z rumianku (Matricariae extractum spissum) (3:1) woda oczyszczona, wyciąg gęsty z korzenia
pokrzyku (Belladonnae radicis extractum spissum) (4:1) etanol 70% (V/V), wyciąg gęsty złożony z ziela żarnowca, kory kasztanowca,
kłącza pięciornika 80mg i ziela krwawnika (Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba, Hippocastani cortice,
Tormentillae rhizomate, Millefolii herba) etanol 40% (V/V), benzokaina (Benzocainum). Jeden czopek (2g) zawiera: 50mg wyciągu z
rumianku, 20mg wyciągu z pokrzyku, 80mg złożonego wyciągu z ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika,
100mg benzokainy oraz substancje pomocnicze: glicerol, tłuszcz stały.

Działanie
Lek działa łagodząco na dolegliwości bólowe, podrażnienia i stany zapalne związane z żylakami odbytu. Produkt leczniczy Hemorol
zawiera kompozycję naturalnych roślinnych wyciągów, w tym z rumianku, żarnowca, pokrzyku, pięciornika i krwawnika, ponadto zawiera
benzokainę, która działa znieczulająco. Czopki wykazują miejscowe działanie ściągające, rozkurczające i przeciwzapalne.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Hemorol wskazany do stosowania w leczeniu dolegliwości towarzyszących żylakom odbytu (stan zapalny,
podrażnienie, ból), a także w leczeniu stanów zapalnych śluzówki odbytu oraz podrażnienia i pęknięcia śluzówki odbytu.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na benzokainę,
rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae). Nie stosować poniżej 18. roku życia. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży, nie jest zalecane
stosowanie w okresie karmienia piersią. Nie stosować w przypadku choroby nowotworowej jelita grubego.
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Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości,
methemoglobinemia.

Dawkowanie
Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Stosować doodbytniczo. Bez konsultacji z lekarzem
nie stosować dłużej niż 7 dni. Dorośli: aplikować jeden czopek na noc. W cięższych przypadkach aplikować 2-3 czopki w ciągu dnia.
Podczas aplikacji czopka może być odczuwalna bolesność uciskowa, ustępuje ona jednak po jego rozpuszczeniu (trwa to około 5-10
minut).

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

