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

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

 

 

Boiron Avenoc czopki przeciw żylakom odbytu x 10 szt
 

Cena: 23,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Boiron Avenoc w postaci czopków przeciw żylakom odbytu jest produktem przeznaczonym do stosowania
miejscowego przez pacjentów dorosłych. Na co jest Boiron Avenoc? Wskazaniem do wspomagającego stosowania leku
homeopatycznego są dolegliwości towarzyszące żylakom odbytu, które znane są również pod nazwą hemoroidy. Lek homeopatyczny
Boiron Avenoc w postaci czopków doodbytniczych znajduje zastosowanie w przypadku świądu i pieczenia odbytu związanych z
hemoroidami, a także w przy spowodowanym przez nie bólu. Stosowanie czopków Boiron Avenoc nie celuje w źródło dolegliwości, ale w
objawy z nią powiązane. Z tego powodu należy pamiętać, że korzystanie z leku homeopatycznego nie powinno zastąpić konsultacji z
lekarzem w sprawie żylaków odbytu.

W opakowaniu znajduje się 10 czopków doodbytniczych Boiron Avenoc. W skład 1 czopka doodbytniczego wchodzi 0,01 g Paeonia
officinalis 1 DH, 0,01 g Ratanhia 3 CH, 0,01 g Aesculus hippocastanum 3 CH, a także 0,01 g Hamamelis virginiana 1DH. Przed
zastosowaniem leku homeopatycznego należy dokładnie przeczytać treść dołączonej do jego opakowania ulotki. Jeśli lekarz nie wyda
innych zaleceń, należy przestrzegać wskazań zawartych w ulotce Boiron Avenoc, w tym tych dotyczących prawidłowego dawkowania
produktu.

Z produktu zaleca się korzystać 2 razy dziennie (w godzinach porannych oraz w godzinach wieczornych). Każdorazowo należy
zaaplikować doodbytniczo 1 czopek Boiron Avenoc. Czopki powinno się stosować po wcześniejszym wykonaniu miejscowej toalety, a
przed i po ich zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce. W czasie leczenia należy dodatkowo pilnować odpowiedniej diety, a także
przestrzegać zasad higieny osobistej. Jeśli lek homeopatyczny będzie stosowany przez kilka dni, a pacjent nie odczuje poprawy lub
wręcz zauważy, że jego dolegliwości się nasilają bądź mają charakter nawracający, powinien skonsultować się z lekarzem. Bezwzględnej
konsultacji z lekarzem wymagają również inne niepokojące objawy, w tym wystąpienie krwi w stolcu.

Każdy lek może powodować u niektórych działania niepożądane, jednak do tej pory Boiron Avenoc nie miał ich zgłaszanych. Jeśli
jednak pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne leku homeopatycznego, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek homeopatyczny Boiron Avenoc w postaci czopków doodbytniczych ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent
powinien z niego korzystać, nawet mając ku temu wyraźne wskazania. Lek homeopatyczny Boiron Avenoc w postaci czopków nie
powinien być stosowany, jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek ze składników preparatu, w tym na jego składniki czynne lub
pomocnicze. Wystąpienie objawów nadwrażliwości w związku z zastosowaniem produktu wymaga jego odstawienia i konsultacji z
lekarzem. Lek homeopatyczny przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i nie powinny z niego korzystać dzieci. Pacjentki
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spodziewające się dziecka i matki karmiące piersią muszą indywidualnie skonsultować się z lekarzem w kwestii stosowania leku
homeopatycznego Boiron Avenoc.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Paeonia officinalis 1 DH 0,01 g, Ratanhia 3 CH 0,01 g, Aesculus hippocastanum 3 CH 0,01 g,
Hamamelis virginiana 1DH 0,01 g w 1 czopku 3g.
Pozostały składnik to: tłuszcz obojętny.

Wskazania i działanie
Wspomagająco w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich, jak: ból, pieczenie i świąd.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli: 2 razy dziennie po 1 czopku (rano i wieczorem) po dokonaniu miejscowej toalety. Sposób podawania: 
Podanie doodbytnicze.

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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