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Proktis-M x 10 czopków
 

Cena: 28,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Proktis-M w postaci czopków doodbytniczych jest produktem, który wspomaga regeneracją śluzówki odbytu i proces
gojenia się ran w tej części ciała. Produkt działa bardzo szybko, a jego efekty są zauważalne niedługo po aplikacji, dzięki czemu pacjent
szybko odczuwa ulgę.

Na co jest Proktis-M? Wskazaniem do stosowania czopków doodbytniczych są rany kanału odbytu i odbytnicy, a także pęknięcia,
szczeliny odbytu oraz hemoroidy. Wyrób medyczny ma w swoim składzie kwas hialuronowy, dzięki czemu przyczynia się do szybszej
regeneracji błony śluzowej okolic odbytu, przynosząc ulgę w dolegliwościach związanych z jej podrażnieniem. Szybsza regeneracja
śluzówki to też mniejsze ryzyko infekcji okołoodbytowych. Czopki mogą być pomocne przy swędzeniu odbytu, pieczeniu lub
dolegliwościach bólowych, a także przy pojawianiu się śladów krwi na papierze toaletowym, czy też na bieliźnie. Produkt znajduje też
zastosowanie w stanach pooperacyjnych i pozabiegowych dotyczących okolic odbytu i odbytnicy, a oprócz tego przy przetokach
okołoodbytowych, stanach zapalnych okolic okołoodbytowych, czy też zapaleniu krypt itd.

W opakowaniu znajduje się 10 czopków doodbytniczych Proktis-M. W skład każdego czopka wchodzi 5 mg kwasu hialuronowego, 60
mg ekstraktu olejowego Centella Asiatica, a także 60 mg wyciągu olejowego z nagietka i 60 mg wyciągu olejowego z aloesu. Oprócz
tego każdy czopek zawiera 2 mg ekstraktu z drzewa herbacianego oraz składniki pomocnicze, czyli glicerydy półsyntetyczne, BHT,
izopropyl paraben, izobutyl paraben oraz butyl paraben. Opisane przez producenta dawkowanie wyrobu medycznego Proktis-M w
postaci czopków doodbytniczych powinno być przestrzegane, chyba że lekarz wskaże inaczej. Zaleca się stosowanie 1 czopka
doodbytniczego dziennie. Najlepiej aplikować czopek wieczorem przed snem.

Aby umieścić czopek w odbycie, należy wyjąć go z pojemnika, pociągając za końce pęcherzowego opakowania. Przed aplikacją czopka i
po aplikacji należy umyć ręce. Czas stosowania czopków należy dostosować do objawów towarzyszących. Terapia z wykorzystaniem 
wyrobu medycznego Proktis-M powinna trwać 10–20 dni, chyba że lekarz wskaże inaczej. Z czopków doodbytniczych Proktis-M nie
należy korzystać długotrwale, gdyż może to prowadzić do pojawienia się reakcji nadwrażliwości. Jeśli pacjent podczas stosowania
czopków zauważy objawy nadwrażliwości, powinien odstawić produkt i zasięgnąć porady lekarza.

Nie wszyscy pacjenci mogą bezpiecznie korzystać z czopków doodbytniczych Proktis-M. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość
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na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego. Czopki wymagają przechowywania w szczelnie zamkniętym pojemniku. Należy
trzymać je w temperaturze 4–25°C, dobrze zabezpieczając przed światłem. Nie powinno się korzystać z czopków, jeśli podana na
opakowaniu produktu data ważności minęła. Produkt przy przechowywaniu należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci. Ważne również,
aby unikać kontaktu wyrobu medycznego z oczami, poza tym nie jest on przeznaczony do połykania.

Skład
Sól sodowa kwasu hialuronowego 5 mg, Centella Asiatica &ndash; ekstrakt olejowy 60 mg, wyciąg olejowy z nagietka 60 mg, wyciąg
olejowy z aloesu 60 mg, ekstrakt olejowy z drzewa herbacianego 2 mg, glicerydy półsyntetyczne, BHT, izopropyl paraben, izobuty
paraben, butyl paraben.

Przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na jeden ze składników produktu. Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na
opakowaniu. Szczelnie zamknięty pojemnik przechowywać w temperaturze od 4 do 25 stopni celcjusza, chroniąc go przed światłem i
długotrwale wysoką temperaturą.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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