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Hemkortin-HC x 12 czopków
 

Cena: 35,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 czopków

Postać Czopki

Producent PERFFARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hydrocortisonum, Zinci sulfas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Hemkortin-HC w postaci czopków jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych i młodzieży od 12. roku życia. Na co są
czopki Hemkortin-HC? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie hemoroidów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Lek może być
stosowany również przy świądzie odbytu, poza tym znajduje zastosowanie przy stanach zapalnych oraz szczelinie odbytu. Lek można
stosować w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym. W składzie leku znajduje się hydrokortyzon, który ma działanie przeciwzapalne,
a także jednowodny siarczan cynku o właściwościach ściągających. Funkcją leku Hemkortin-HC jest zmniejszanie stanów zapalnych
odbytu oraz jego obrzęku, poza tym czopki wykazują działanie przeciwświądowe oraz przyczyniają się do hamowania krwawienia.

W opakowaniu znajduje się 12 czopków Hemkortin-HC. W skład 1 czopka wchodzi 10 mg octanu hydrokortyzonu oraz 10 mg
jednowodnego siarczanu cynku. Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z
dołączoną do opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce. W przypadku
pacjentów dorosłych zazwyczaj zaleca się stosowanie jednego czopka Hemkortin-HC w godzinach porannych i jednego w godzinach
wieczornych, a także stosowanie czopków każdorazowo po wypróżnieniu. Lek powinien być stosowany przez 3–4 dni, aż stan zapalny
odbytu ustąpi. Jeśli czas ten okaże się niewystarczający, aby doszło do poprawy, lub dolegliwości pacjenta się pogorszą, należy
skonsultować się z lekarzem. Aby prawidłowo zastosować czopek, należy rozerwać jego opakowanie, a następnie wyjąć go i wsunąć w
odbyt zaostrzonym końcem. Przed zastosowaniem czopków i po ich zastosowaniu należy umyć ręce.

Stosowanie czopków Hemkortin-HC może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Sporadycznie
lek przyczynia się do pieczenia odbytu, szczególnie w przypadku stosowania czopków przy znacznie uszkodzonym naskórku. Jeśli
natomiast czopki Hemkortin-HC będą stosowane długotrwale, mogą pojawić się skutki uboczne związane z ogólnoustrojowym
działaniem hydrokortyzonu. Z nieznaną częstotliwością lek przyczynia się do nieostrego widzenia. Nie są wykluczone również inne
działania niepożądane leku, które nie zostały wyszczególnione w ulotce. W przypadku ich pojawienia się należy skonsultować się z
lekarzem.

Nie w każdym przypadku należy stosować czopki Hemkortin-HC. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na ich składniki czynne i
pomocnicze. Lek nie może być również stosowany w przypadku cukrzycy, poza tym nie zaleca się jego stosowania przy gruźlicy.
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Przeciwwskazaniem jest też osteoporoza i ostra psychoza. Pacjent, który choruje na jaskrę, również nie powinien stosować leku, poza
tym czopki są przeciwwskazane przy zakrzepicy żylnej oraz infekcjach grzybiczych i wirusowych. Lek nie powinien być podawany
dzieciom poniżej 12. roku życia. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować zasadność stosowania produktu z lekarzem.

Skład
1 czopek zawiera:

Substancje czynne:
10 mg octanu hydrokortyzonu
10 mg jednowodnego siarczanu cynkuu

Substancja pomocnicza:
Witespol

Wskazania i działanie

Czopki Hemkortin-HC zawieraja hydrokortyzon, który działa przeciwzapalnie i siarczan cynku działający ściągająco.
Lek zmniejsza obrzęk i stan zapalny odbytu, hamuje krwawienia i działa przeciwświądowo.
Czopki HEMKORTIN-HC są wskazane:

w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych
w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu, szczelinie odbytu (fissura ani), świądzie odbytu.

Mogą być stosowane w okresie przed- i pooperacyjnym.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Hemkortin-HC, jeśli:

pacjent jest uczulony na składniki leku
u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, osteoporozę, ostrą psychozę, zakażenie grzybicze i wirusowe lub w zakrzepicę
żylną

Dawkowanie
U dorosłych zwykle stosuje się jeden czopek rano, jeden wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu. Stosować przez trzy do czterech dni,
do ustąpienia stanu zapalnego.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Hemkortin-HC jest za mocne lub za słabe lub w przypadku braku skuteczności, należy zwrócić
się do lekarza.
Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

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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