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Aesculan maść 30 g
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hippocastani, Lidocainum hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Aesculan w postaci maści wykazuje miejscowe działanie znieczulające, poza tym ma właściwości przeciwbakteryjne i
przeciwzapalne oraz ściągające, co jest wykorzystywane przy objawach guzków krwawniczych odbytu. Maść doodbytnicza Aesculan
może być stosowana przez pacjentów dorosłych oraz młodzież, jednak jej używanie u osób, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia,
wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Na co jest Aesculan? Wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie objawów choroby hemoroidalnej. Maść doodbytnicza jest
przeznaczona do stosowania w pierwszej fazie choroby, gdy u pacjenta występuje świąd odbytu oraz dolegliwości bólowe o słabym
nasileniu. Składnikiem czynnym maści jest suchy wyciąg z kory kasztanowca, poza tym produkt w składzie posiada chlorowodorek
lidokainy. Wyrób ma działanie znieczulające miejscowo, a oprócz tego wykazuje właściwości ściągające i przeciwzapalne. Dodatkowo w
produkcie znajduje się lanolina, olejek eteryczny rumiankowy oraz bronopol.

W opakowaniu znajduje się 30 g maści Aesculan. W skład jej 1 g wchodzi 62,5 mg suchego wyciągu z kory kasztanowca, a także 5 mg
chlorowodorku lidokainy i składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką oraz
postępować zgodnie ze wskazaniami w niej zawartymi, chyba że lekarz zaleci inaczej. Każdorazowo przed zastosowaniem maści oraz
po jej zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce. Maść Aesculan przeznaczona jest do podania doodbytniczego. Dawkowanie
Aesculan, o ile lekarz nie zaleci inaczej, to stosowanie produktu 2–3 razy dziennie w ilości około 0,5–1,0 g maści jednorazowo, co
odpowiada paskowi maści o długości około 2 cm. Gdy ustąpią ostre objawy choroby, dawkę leku można zmniejszyć, stosując produkt
raz na dobę aż do całkowitego ustąpienia objawów.

Jeśli 7 dni stosowania maści Aesculan nie przyniesie poprawy lub dolegliwości pacjenta nasilą się, wówczas należy zasięgnąć porady
lekarza. Jeżeli u pacjenta dojdzie do nasilonego krwawienia z odbytu lub pojawienia się krwi w stolcu, powinien on skonsultować się z
lekarzem. Konsultacji ze specjalistą wymaga również pojawienie się silnych dolegliwości bólowych, które mogą być związane z
hemoroidami. Lek Aesculan może przyczyniać się do wystąpienia u pacjentów reakcji alergicznych, w tym nawet tych typu późnego.
Może też powodować miejscowe reakcje skórne. Jeśli w związku ze stosowaniem leku Aesculan pojawi się u pacjenta reakcja
nadwrażliwości, powinien on odstawić maść i skonsultować się z lekarzem. W czasie stosowania maści Aesculan mogą wystąpić
również działania niepożądane, jednak dotychczas nie stwierdzono ich u pacjentów.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/aesculan-masc-30-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazaniem do stosowania maści Aesculan jest nadwrażliwość na jej składniki czynne i pomocnicze. Lek nie powinien być
stosowany u dzieci, a u młodzieży poniżej 18 lat może być stosowany jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Kobiety, które
spodziewają się dziecka lub karmią piersią, powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii stosowania leku.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy z Aesculus hippocastanum L., cortex, kora (kora kasztanowca) (40-90:1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90% (v/v) - 62.5 mg/g; lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum) - 5 mg/g
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: tanina, olejek eteryczny rumiankowy, makrogol 300, wazelina biała, lanolina,
parafina ciekła, bronopol, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Leczenie objawów wewnętrznych i zewnętrznych guzów krwawniczych odbytu.

Preparat działa miejscowo znieczulająco, ściągająco, łagodnie przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy przy pomocy załączonej kaniuli nałożyć maść na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5-1,0
g (pasemko maści o długości ok. 2 cm).

Przeciwwskazania
Uczulenie na składniki preparatu.

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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