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Procto-hemolan control x 20 tabl
 

Cena: 23,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl.

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Procto-Hemolan Control w postaci tabletek z diosminą jest produktem przeznaczonym dla pacjentów zmagających się z
nasileniem objawów choroby hemoroidalnej. Substancją czynną leku jest diosmina, która chroni osłabione naczynia krwionośne,
zwiększając ich napięcie i elastyczność, a także redukując okołonaczyniowe stany zapalne oraz obrzęki.

Wskazaniem do stosowania tabletek Procto-Hemolan Control jest objawowe leczenie dolegliwości będących efektem hemoroidów
(żylaki odbytu). Lek może być pomocny w przypadku pojawiających się plamień lub krwawień z odbytu, a także dolegliwości bólowych
towarzyszących chorobie hemoroidalnej. Nie tylko redukuje nieprzyjemne objawy i skraca czas ich występowania, ale również redukuje
liczbę nawrotów choroby. Będzie także pomocny po hemoroidektomii, redukując krwawienia. Funkcją Procto-Hemolan Control jest
zwiększanie napięcia naczyń żylnych, a także ochrona wspomnianych naczyń. Działanie Procto-Hemolan Control sprawia, że zwiększany
jest drenaż limfatyczny – lek nasila ruchliwość naczyń chłonnych oraz zwiększa przepływ limfy. Wpływ substancji czynnej na
mikrokrążenie wiąże się natomiast z istotną redukcją przepuszczalności małych naczyń krwionośnych i ich podatności na pękanie, a
także redukcją zastojów mikrokrążenia, czy też okołonaczyniowych stanów zapalnych. W ten sposób lek redukuje obrzęk i przekrwienie
żylaków odbytu, redukując również towarzyszące im krwawienia.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek Procto-Hemolan Control. W skład każdej z nich wchodzi 1000 mg diosminy, a także składniki
pomocnicze, w tym alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna oraz stearynian magnezu.

Lek należy przyjmować dokładnie w taki sposób, jak opisano w dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz indywidualnie zaleci
modyfikację dawkowania. Zalecana dawka wynosi 3 tabletki Procto-Hemolan Control na dobę, stosowane przez 4 dni. Po tym czasie
należy zmniejszyć dawkę do 2 tabletek na dobę i stosować przez kolejne 3 dni. Preparat leczniczy należy przyjmować w czasie posiłków,
a znajdująca się na nim linia podziału nie umożliwia precyzyjnego rozdzielenia dawek, a jedynie łatwiejsze połknięcie leku. Nie zaleca się
przyjmowanie dawki większej niż podana w ulotce. Lek przeznaczony jest ponadto do krótkotrwałego stosowania. Leczenie preparatem
Procto-Hemolan Control nie powinno bez kontroli lekarza trwać dłużej niż tydzień. Jeśli w czasie 7 dni terapii nie dojdzie do poprawy
objawów bądź dolegliwości wręcz nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Dotychczas nie odnotowano również przypadków
przedawkowania leku, jednak przyjęcie większych dawek może wiązać się z zaburzeniami układu pokarmowego, w tym mdłościami i
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wymiotami.

Stosowanie leku może wiązać się z wystąpieniem u niektórych pacjentów pewnych skutków ubocznych, chociaż nie muszą one pojawić
się u każdej osoby stosującej lek. Do rzadkich działań niepożądanych zaliczyć można niestrawność, nudności, wymioty, biegunkę, a
także złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, czy też odczyny skórne, takie jak np. wysypka, świąd i pokrzywka. Pojawienie się
wspomnianych działań niepożądanych Procto-Hemolanu Control nie stanowi wskazania do odstawienia leku, jednak warto
skonsultować je z lekarzem lub farmaceutą.

Lek z diosminą w postaci tabletek nie może być stosowany przez wszystkich pacjentów, gdyż posiada także przeciwwskazania. Procto-
Hemolan Control nie jest przeznaczony dla pacjentów z nadwrażliwością na jakikolwiek składnik tabletek, w tym zarówno na ich
substancję czynną (diosminę), jak i składniki pomocnicze. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się ze
swoim lekarzem prowadzącym, jeśli rozważają rozpoczęcie przyjmowania preparatu Procto-Hemolan Control. W ciąży lek może być
stosowany wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności, o ile tak zaleci lekarz, biorąc pod uwagę ryzyko i korzyści terapii. Nie
istnieją natomiast dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w okresie laktacji i z tego powodu odradza się terapię w czasie
karmienia piersią.

Opis
1000 mg, tabletki Diosminum

Wskazania do stosowania:
Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

leczenie hemoroidów

Składniki
1 tabletka zawiera: 1000 mg diosminy oraz substancje pomocnicze

Stosowanie
Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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