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

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

 

 

Procto-hemolan krem 20 g
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lidocainum hydrochloridum, Tribenosidum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Procto-Hemolan w postaci kremu jest produktem zmniejszającym przepuszczalność naczyń krwionośnych, redukującym stany
zapalne oraz poprawiającym napięcie ścian naczyń. Na co pomaga Procto-Hemolan? Wskazaniem do stosowania kremu są objawy
zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu. Produkt może być pomocny w przypadku pieczenia lub swędzenia okolic odbytu, a także
przy nadmiernym napięciu skóry w tym rejonie czy też dolegliwościach bólowych towarzyszących hemoroidom. W skład kremu Procto-
Hemolan wchodzi chlorowodorek lidokainy, który ma miejscowe działanie znieczulające i przyczynia się do redukcji dolegliwości
towarzyszących żylakom odbytu oraz do leczenia hemoroidów, działając przeciwzakrzepowo.

W opakowaniu znajduje się 20 g kremu Procto-Hemolan.
W skład 1 g produktu wchodzi 50 mg tribenozydu oraz 20 mg chlorowodorku lidokainy, a także składniki pomocnicze. Produkt należy
stosować na zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Lek przeznaczony jest do podania doodbytniczego. Należy wykorzystać aplikator,
nałożyć na niego około 1 cm kremu i smarować miejsce zmienione chorobowo z częstotliwością 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Gdy
ostre objawy hemoroidów ustąpią, częstotliwość stosowania kremu Procto-Hemolan można zmniejszyć do 1 razu na dobę. Jeśli
pacjent nie zauważy poprawy dolegliwości po 7 dniach stosowania produktu lub wręcz jego objawy w tym czasie zaostrzą się, powinien
skonsultować się z lekarzem.

Lek Procto-Hemolan może wykazywać działania niepożądane. Zdarza się, że powoduje lekkie pieczenie lub ból, ponadto może
przyczynić się do nasilenia perystaltyki jelit. Przeciwwskazaniem do stosowania kremu Procto-Hemolan jest nadwrażliwość na jego
substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Leku nie powinni przyjmować też pacjenci z nadwrażliwością na środki
o miejscowym działaniu znieczulającym, które zawierają składniki czynne o budowie amidowej. Pacjentki w ciąży lub w okresie laktacji
powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu.

Skład
Tribenozyd 5,0g, chlorowodorek lidokainy 2,0g oraz substancje pomocnicze.

Informacje dodatkowe
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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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