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Hemorol x 12 czopków
 

Cena: 25,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 czopków

Postać Czopki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Hemorol – czopki stosowane w dolegliwościach towarzyszącym żylakom odbytu

Hemorol jest produktem leczniczym, który jest stosowany w przypadku dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Czopki Hemorol
przeznaczone są też do zwalczania przewlekłych stanów zapalnych błony śluzowej odbytu, a także w przypadku podrażnień i pęknięć
śluzówki odbytu. Prezentowane czopki mogą przyczynić się do ustąpienia dolegliwości bólowych. Wpływ na to ma substancja
znieczulająca – benzokaina. W składzie tego produktu leczniczego znajdują się też składniki o miejscowym działaniu przeciwzapalnym,
rozkurczającym oraz ściągającym. Jeżeli po upływie 7 dni od rozpoczęcia kuracji nie nastąpiła poprawa lub pacjent gorzej się czuje,
należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania czopków Hemorol, w przypadku dodatkowych
pytań, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku? Przeciwwskazaniem do stosowania czopków Hemorol jest sytuacja, w której
pacjent wykazuje nadwrażliwość na znajdujące się w leku substancje czynne: belladonnae radicis extractum spissum (4:1), chamomillae
anthodii extractum spissum (3:1), benzocainum 100 mg, ekstrahent woda oczyszczona 50 mg, hippocastani cortice, ekstrahent etanol
70% V/V 20 mg, tormentillae rhizomate, millefolii herba, ekstrahent etanol 40% V/V 80 mg, extractum compositum spissum (4:1) ex:
Cytisi scoparii herba lub substancje pomocnicze glicerol (E 422) 150 mg oraz tłuszcz obojętny – maksymalnie 2 g.

Przeciwwskazaniem są także choroby nowotworowe jelita grubego, jak również uczulenie na benzokainę. W przypadku stosowania
leków, które mają go w swoim składzie, może dojść do methemoglobinemii. Do objawów tej przypadłości można zaliczyć między innymi
blady lub szaroniebieski kolor warg, skóry oraz płytek paznokci, a także duszności, zmęczenie, bóle i zawroty głowy oraz przyspieszoną
pracę serca. Objawy te mogą pojawić się w ciągu kilku minut lub do dwóch godzin po zastosowaniu leku – jedno lub wielokrotnym. Jest
to bardzo rzadki skutek uboczny. Jednak jeśli wyżej wymienione objawy faktycznie się pojawią, należy natychmiast skonsultować się z
lekarzem. Przeciwwskazaniem do stosowania Hemorol czopki może być wiek pacjenta. Z uwagi na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa podawania tego leku dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia, nie zaleca się jego stosowania przez te osoby. Nie
powinien być też stosowany przez przyszłe mamy.

Bardzo duże znaczenie ma również dawkowanie leku Hemorol czopki. Osoby dorosłe powinny przyjmować jedną dawkę leku na noc, a
w przypadku cięższych schorzeń, od 2 do 3 czopków w ciągu dnia. Do kiedy należy je stosować? Do momentu ustąpienia dolegliwości.
Jednak trzeba pamiętać, że nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni. Co należy zrobić przed aplikacją czopka? Rozerwać trójkątny koniec folii,
ostrożnie wyjąć czopek z blistra, a na koniec wprowadzić go do odbytnicy. Hemorol czopki to lek, który powinien być przechowywany
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maksymalnie w temperaturze 25 stopni Celsjusza, w miejscu, do którego nie mają dostępu zarówno małe, jak i większe dzieci. Nie należy
stosować leku po upływie terminu ważność – jest on zapisany na blistrze lub opakowaniu. Co należy zrobić z przeterminowanymi
lekami? Z pewnością nie należy wyrzucać ich do kubła na śmieci ani do kanalizacji. Najczęściej w aptekach znajdują się specjalne
pojemniki, do których można wrzucić leki po terminie ważności.

Hemorol czopki to lek, którego zastosowanie większej ilości niż zalecana powinno skutkować kontaktem z lekarzem lub farmaceutą.
Należy też pamiętać, że w przypadku pominięcia dawki leku Hemorol absolutnie nie należy stosować podwójnej ilości w celu
„uzupełnienia” leczenia. W przypadku wątpliwości związanych z dalszym stosowaniem leku warto się skonsultować z lekarzem lub
farmaceutą. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zapoznać się z treścią ulotką znajdującą się wewnątrz opakowania – w tym z 
dawkowaniem leku Hemorol czopki oraz przeciwwskazaniami, a także ewentualnymi skutkami ubocznymi, które mogłyby wystąpić.

Skład
Substancje czynne

Chamomillae anthodii extractum spissum (3:1); ekstrahent woda oczyszczona 50 mg
Belladonnae radicis extractum spissum (4:1); ekstrahent etanol 70% V/V 20 mg
Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba,
Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba; ekstrahent etanol 40% V/V 80 mg
Benzocainum 100 mg

Substancje pomocnicze

Glicerol (E 422) 150 mg
Tłuszcz obojętny do 2 g

Wskazania i działanie

Hemorol® są to czopki doodbytnicze stosowane tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu.
Hemorol® jest stosowany także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach
śluzówki odbytu. Czopki Hemorol® powodują ustąpienie dolegliwości bólowych wskutek działania znieczulającego benzokainy.
Preparat zawiera też składniki o miejscowym działaniu ściągającym, przeciwzapalnym i rozkurczającym. Produkt jest
przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Uwaga
W przypadkach dużych guzków krwawniczych, po podaniu czopka (ok. 5-10 min) może wystąpić uciskowa bolesność, ustępująca po
rozpuszczeniu się czopka.
Stosowanie leku HEMOROL® u dzieci
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosować u dzieci.
Ciąża
Nie należy stosować u kobiety w okresie ciąży.
Karmienie piersią
Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowania.

Dawkowanie
Dorośli – wprowadzić doodbytniczo 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia.
Czopki powinny być stosowane do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni.
Aby wydobyć czopek z folii, należy naciąć folię pionowo nad wierzchołkiem czopka i energicznie ją rozerwać.

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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