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Posterisan maść 25 g
 

Cena: 47,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 g

Postać Maści

Producent KADE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Escherichia coli

Opis produktu
 

Wstęp
Posterisan w postaci maści to lek do stosowania miejscowego, którego działanie polega na stymulowaniu układu odpornościowego i
wzmacnianiu odporności na różnego typu infekcje. Lek ma właściwości przeciwzapalne i uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu
redukuje żylaki odbytu.

Na co jest Posterisan? Wskazaniem do stosowania leku są dokuczliwe objawy okołoodbytowe, w tym świąd i pieczenie w okolicy
odbytu oraz sączenie spowodowane przez guzki krwawnicze, szczeliny i rozpadliny, czy też wyprysk. Guzki krwawnicze powstają m.in. w
wyniku siedzącego trybu życia, niewłaściwego odżywiania, chronicznych zaparć, niewydolności tkanki łącznej lub zbyt częstego
stosowaniem leków przeczyszczających. Towarzyszy im wrażenie parcia lub krwawienia przy wypróżniania, które są efektem uszkodzeń
śluzówki lub rozerwania guzka. Substancją czynną maści jest zawiesina inaktywowanych bakterii Escherichia coli. Funkcją Posterisan
jest stymulowanie pracy układu odpornościowego. Produkt wspomaga reakcje obronne podczas zakażenia, dzięki czemu uśmierza
dolegliwości takie jak świąd czy pieczenie oraz redukuje kłucie, wysięk i ból. Działanie leku Posterisan pozwala również na zwiększanie
odporności organizmu na infekcje.

W opakowaniu znajduje się 25 g maści oraz plastikowy aplikator. W 1 g znajduje się natomiast
166,7 mg zawiesiny z 330 mln inaktywowanych bakterii E. coli (zabitych 3,3 mg płynnego fenolu). Zawiesina zawiera więc składniki
komórkowe oraz produkty przemiany materii zabitych i inaktywowanych fenolem E. coli. Pozostałe składniki maści to wazelina żółta
oraz lanolina. Posterisan w formie maści ma biały lub prawie biały kolor i jednorodną konsystencję. Zanim pacjent zacznie stosować lek
Posterisan, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Maść powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami podanymi w dołączonej ulotce lub według wskazań lekarza. Zaleca się stosowanie
leku dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Maść należy aplikować po wypróżnieniu, nanosząc cienką warstwę i wcierając w skórę, i
śluzówkę w miejscach wymagających leczenia. Jeśli lek ma być stosowany w kanale odbytu, zaleca się użycie dołączonego do
opakowania aplikatora. By zapobiegać nawrotom dolegliwości, lek powinno się stosować długotrwale, kontynuując leczenie
przynajmniej kilka dni po ustąpieniu świądu, pieczenia i sączenia. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego –
jego przypadkowe połknięcie może skutkować dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, w tym nudnościami i bólami żołądka.
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Maść Posterisan może u niektórych pacjentów przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych, chociaż nie muszą one wystąpić
u każdego. Środkiem konserwującym lek jest fenol, więc maść może u osób nadwrażliwych powodować wystąpienie alergicznych
reakcji skórnych takich jak świąd czy zaczerwienienie, jednak dzieje się to rzadko. Jeśli pojawią się u pacjenta skutki uboczne
stosowania Posterisanu, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku infekcji grzybiczych niezbędne będzie
stosowanie miejscowo dodatkowych leków o działaniu przeciwgrzybiczym. Należy również mieć na uwadze, że lek może zmniejszać
wytrzymałość prezerwatyw na rozciąganie, gdyż w jego skład wchodzi miękka wazelina żółta. Maść stosowana w okolicy odbytu może
ponadto przyczyniać się do zabrudzenia bielizny, dlatego zaleca się używanie podpasek lub specjalnych podkładów podczas stosowania
leku.

Lek Posterisan nie powinien być stosowany w przypadku uczulenia na standaryzowaną zawiesinę kultury bakteryjnej i nie jest
przeznaczony dla osób cierpiących na nadwrażliwość na substancje pomocnicze wchodzące w jego skład. Pacjentki będące w ciąży lub
karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym rozpoczęciem stosowania maści.

Maść powinna być przechowywana w temperaturze 18–20°C – wówczas jej aplikacja będzie najłatwiejsza. Dopuszcza się jednak
przechowywanie leku w temperaturze nieco wyższej, jednak nieprzekraczającej 25°C. Nie powinno się stosować maści, gdy upłynie
termin jej ważności.

Skład
Substancja czynna: 1 g maści zawiera 166,7 mg wodnej zawiesiny z 330 mln inaktywowanych bakterii Escherichia coli.

Wskazania i działanie

Żylaki odbytu zewnętrzne i wewnętrzne w stopniu I i I/II, wyprysk okołoodbytniczy, świąd odbytu, szczeliny i pęknięcia
okołoodbytnicze.

Preparat do stosowania miejscowego. Zawiesina E. coli i produktów przemiany materii posiada właściwości stymulujące układ
odpornościowy doprowadzając do wzrostu odpowiedzi immunologicznej nieswoistej i swoistej. Zwiększa odporność na zakażenia
miejscowe, posiada właściwości przeciwzapalne i uszczelniające naczynia krwionośne. Zmniejsza żylaki odbytu w stopniu I i I/II.

Dawkowanie
2 razy dziennie cienką warstwę maści nakłada się na zmienioną chorobowo skórę i błony śluzowe.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość 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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