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Procto-hemolan protect x 10 czopków
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Suppositoria antihaemorrhoidales

Opis produktu
 

Wstęp

Procto-Hemolan Protect - na żylaki odbytu

Procto-Hemolan Protect to lek dostępny bez recepty w formie czopków doodbytniczych. Jest przeznaczony do stosowania w celu
miejscowego leczenia dolegliwości wywołanych przez guzki krwawnicze, czyli hemoroidy i stany zapalne błony śluzowej odbytnicy.
Wyłącznie dorośli mogą przyjmować lek. W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią przed zaaplikowaniem czopka należy
skonsultować się z lekarzem.

Hemoroidy nazywane także guzkami krwawniczymi znajdują się wokół odbytu każdego człowieka. Odpowiadają one za kontrolowanie
wydalania kału. Problem pojawia się, gdy zaczynają być one obrzmiałe i rozwija się stan zapalny. Wówczas mówi się o rozwoju choroby
hemoroidalnej, nazywanej także żylakami odbytu, a potocznie hemoroidami. Najczęstsze objawy towarzyszące tej dolegliwości to:
● wypadające guzki krwawnicze,
● pieczenie wokół odbytu,
● świąd i dyskomfort,
● krwawienie z odbytu.

Choroba hemoroidalna może pojawić się na skutek starzenia się organizmu i w związku z zaburzeniami w strukturze kolagenu i elastyny,
które odpowiadają za utrzymanie elastycznych tkanek wokół odbytu. Innymi czynnikami wywołującymi tę dolegliwości są ciąża, guzy
miednicy mniejszej, nadmierne napinanie zwieraczy odbytu, zaburzenia koordynacji odbytniczo-odbytowej i niewydolność ścian naczyń
krwionośnych.
W przypadku wystąpienia dolegliwości należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty. Wówczas możliwe jest podjęcie stosownego
leczenia, które zapobiegnie rozwojowi choroby. W trakcie oczekiwania na wizytę można sięgnąć po leki, których składniki złagodzą
dolegliwości.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/procto-hemolan-protect-x-10-czopkow.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Procto-Hemolan Protect zawiera trzy substancje czynne. Są to:
● 0,2 g zasadowego galusanu bizmutu – tworzy na powierzchni błony śluzowej odbytu warstwę ochronną. Dodatkowo denaturuje białka i
przyczynia się do zmniejszenia naczyń w warstwie zdenaturowanej. Tym samym redukuje przekrwienie tkanek w stanie zapalnym i
hamuje niewielkie krwawienie;
● 0,1 g tlenku cynku – działa przeciwzapalnie, ściągająco i wysuszająco. Dzięki temu zmniejsza świąd i ból, które towarzyszą żylakom
odbytu;
● 0,15 g taniny.

Dodatkowym składnikiem jest masło kakaowe.

Produkt należy aplikować doodbytniczo. Zaleca się stosować od 1 do 2 czopków na dzień. Przyjmowanie większej ilości leku może nie
przynieść oczekiwanych rezultatów, a jedynie doprowadzić do problemów zdrowotnych. Dlatego nie zaleca się przekraczać zalecanej
dziennej dawki.

Stosowanie czopków Procto-Hemolan Protect może, choć nie musi, wywołać skutki uboczne. Wśród najczęściej występujących
wymienia się reakcje nadwrażliwości. Jeśli pojawią się działania niepożądane lub podczas aplikowania leku objawy choroby
hemoroidalnej nie ustąpią, nasilą się bądź wystąpi krwawienie, należy zaprzestać stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem.
Może to świadczyć o rozwoju poważniejszej choroby, której jednym z objawów są żylaki odbytu. Dlatego też zalecane jest rozpoczęcie
stosownej diagnostyki i leczenia.
Jednocześnie należy pamiętać, że korzyści z aplikowania czopków mogą przewyższać skutki uboczne przyjmowania leku.

Skład
Substancje czynne: galusan bizmutu zasadowy 0,2 g, tlenek cynku 0,1 g, tanina 0,15 g
Substancja pomocnicza: masło kakaowe

Wskazania i działanie

Procto-Hemolan protect zmniejsza stan zapalny oraz łagodzi objawy towarzyszące hemoroidom.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Doodbytniczo. 1 czopek 1-2 razy dziennie.

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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