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Anusir 10 mg x 10 czopków doodbytniczych
 

Cena: 41,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent BIOVENA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Anusir w postaci czopków doodbytniczych z kwasem hialuronowym jest produktem, który łagodzi podrażnienia i
przynosi ulgę przy dolegliwościach okołoodbytowych. Na co jest Anusir? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest
nawilżenie i ochrona śluzówki odbytu w stanach, które tego szczególnie wymagają. Wyrób medyczny może być pomocny, aby pobudzić
naturalne procesy regeneracyjne śluzówki odbytnicy oraz kanału odbytu między innymi w przypadku problemu żylaków odbytu. Czopki
doodbytnicze zastosować można również po zabiegach lub po operacjach chirurgicznych, w tym także w przypadku stosowanej
radioterapii. Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Anusir są również pęknięcia i szczeliny odbytu będące efektami zaparć, a
oprócz tego stany zapalne odbytu, którym towarzyszy świąd, zaczerwienienie oraz obrzęk.

Kwas hialuronowy zawarty w czopkach ma właściwości silnie nawilżające, poza tym wspomaga procesy regeneracyjne błony śluzowej,
sprzyjając gojeniu się śluzówki. Kwas hialuronowy naturalnie obecny jest w każdej tkance i każdym narządzie człowieka, dzięki czemu 
czopki doodbytnicze Anusir są tak dobrze tolerowane przez pacjentów i skuteczne. Substancja ta tworzy na śluzówce odbytu filtr
ochronny, zapobiegając podrażnieniom tego rejonu i wspomagając jego niezakłóconą regenerację. Dodatkowo przyczynia się on do
zwiększenia aktywności fagocytarnej.

W opakowaniu znajduje się 10 czopków doodbytniczych Anusir. W skład 1 czopka o masie 2 g wchodzi 10 mg soli sodowej kwasu
hialuronowego i tłuszcz obojętny, czyli składnik pomocniczy. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego
ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Czopki Anusir przeznaczone są wyłącznie do stosowania doodbytniczego. Zaleca się stosowanie 1
czopka dziennie, najlepiej w godzinach wieczornych, przed snem. Każdorazowo przed założeniem czopka należy dokładnie umyć ręce.
Dodatkowo również po aplikacji czopka konieczne jest dokładne umycie rąk. Bezpośrednio przed zastosowaniem czopka należy wyjąć
go ostrożnie z folii, a następnie delikatnie umieścić czopek w odbycie, po czym położyć się spać.

Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zaleca się nieprzerwane przyjmowanie czopków przez 5-10 dni. Jeśli zajdzie taka konieczność, czas
stosowania wyrobu medycznego Anusir można wydłużyć do 20 dni. Kuracja z wykorzystaniem czopków Anusir nie powinna być jednak
dłuższa niż 20 dni. Sukcesywnie stosowane czopki doodbytnicze Anusir powinny łagodzić pieczenie i swędzenie odbytu, czy też obrzęki,
ból i wysięki okolic okołoodbytowych.
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Czopki doodbytnicze Anusir nie powinny być stosowane przez każdego, gdyż posiadają przeciwwskazania. Z produktu nie powinny
korzystać osoby, które mają nadwrażliwość na którykolwiek ze składników czopków. Jeżeli u pacjenta pojawią się jakiekolwiek objawy,
które mogłyby sugerować nadwrażliwość na zastosowane czopki doodbytnicze Anusir, należy produkt odstawić i zasięgnąć porady
lekarza. Wyrób medyczny można stosować jedynie doodbytniczo – inne sposoby stosowania są zatem przeciwwskazane.

Skład
1 czopek o masie 2 g zawiera: 10 mg soli sodowej kwasu hialuronowego oraz tłuszcz obojętny jako substancję pomocniczą.

Wskazania i działanie
Anusir przeznaczony jest do stosowania doodbytniczego, w celu nawilżenia i ochrony błony śluzowej, w stanach wymagających
pobudzenia naturalnych procesów regeneracji i gojenia się błony śluzowej odbytnicy oraz kanału odbytu. Sytuacje takie występują w
następujących przypadkach:

po zabiegach lub operacjach chirurgicznych, także podczas radioterapii
w stanach zapalnych, z towarzyszącym świądem, obrzękiem, zaczerwienieniem
w żylakach odbytu
w pęknięciach i szczelinach odbytu powstałych na skutek zaparć

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Czopki przeznaczone są wyłącznie do stosowania doodbytniczego. Przed założeniem czopka należy dokładnie umyć ręce. Ostrożnie
wyjąć czopek z folii. Delikatnie wepchnąć czopek w odbyt. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakładać jeden czopek przed snem. Czopki
stosować nieprzerwanie prze 5-10 kolejnych dni. W razie potrzeby stosowanie można wydłużyć do 20 dni. W pojedynczej kuracji nie
stosować dłużej niż 20 dni.

Skład
1 czopek o masie 2 g zawiera: 10 mg soli sodowej kwasu hialuronowego oraz tłuszcz obojętny jako substancję pomocniczą.

Wskazania i działanie
Anusir przeznaczony jest do stosowania doodbytniczego, w celu nawilżenia i ochrony błony śluzowej, w stanach wymagających
pobudzenia naturalnych procesów regeneracji i gojenia się błony śluzowej odbytnicy oraz kanału odbytu. Sytuacje takie występują w
następujących przypadkach:

po zabiegach lub operacjach chirurgicznych, także podczas radioterapii
w stanach zapalnych, z towarzyszącym świądem, obrzękiem, zaczerwienieniem
w żylakach odbytu
w pęknięciach i szczelinach odbytu powstałych na skutek zaparć

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Czopki przeznaczone są wyłącznie do stosowania doodbytniczego. Przed założeniem czopka należy dokładnie umyć ręce. Ostrożnie
wyjąć czopek z folii. Delikatnie wepchnąć czopek w odbyt. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakładać jeden czopek przed snem. Czopki
stosować nieprzerwanie prze 5-10 kolejnych dni. W razie potrzeby stosowanie można wydłużyć do 20 dni. W pojedynczej kuracji nie
stosować dłużej niż 20 dni.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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