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Proktosanol maść przeciw hemoroidom 40 g
 

Cena: 18,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 g

Postać Maści

Producent PAMPA

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Proktosanol w postaci maści przeciw hemoroidom jest preparatem, który bazuje na składnikach pochodzenia
roślinnego, w tym na aloesie, oczarze wirginijskim i piwonii lekarskiej. Na co jest Proktosanol maść przeciw hemoroidom?
Wskazaniem do stosowania maści są hemoroidy, czyli guzki krwawnicze odbytu. Lek homeopatyczny może być stosowany przy
hemoroidach zewnętrznych i wewnętrznych. Sprawdzi się przy objawach pieczenia i bólu w okolicach odbytu oraz przy wydzielaniu
śluzu. Preparat można stosować wspomagająco przy gojeniu pęknięć i stanów zapalnych związanych z żylakami odbytu oraz przy
wybroczynach żylaków odbytu. Pomocniczo maść można również zaaplikować przy zaparciach i przy świądzie sromu. Lek
homeopatyczny Proktosanol maść przeciw hemoroidom zmniejsza dolegliwości towarzyszące hemoroidom, w tym redukuje uczucie
świądu i pieczenia lub bolesność okolic odbytu, poza tym wspomaga leczenie stanów zapalnych i pęknięć guzków krwawniczych.

Zawarty w leku homeopatycznym oczar wirginijski ma właściwości uszczelniające naczynia krwionośne, dodatkowo poprawia
mikrokrążenie i redukuje przepuszczalność naczyń krwionośnych. Piwonia lekarska zawarta w leku homeopatycznym Proktosanol
maść przeciw hemoroidom to natomiast roślina o właściwościach łagodzących podrażnienia, która redukuje dolegliwości bólowe.
Zastosowany w maści aloes jest składnikiem mającym właściwości łagodzące, który wspomaga regenerację i gojenie się ran.

W opakowaniu znajduje się 40 g maści przeciw hemoroidom Proktosanol. W skład 100 g maści wchodzi 9 g Hamamelis virginiana, 32
g Aloe oraz 32 g Paeonia officinalis oraz substancje pomocnicze. Szczegółową listę składników pomocniczych można sprawdzić w
ulotce dołączonej do oapkowania. Przed zastosowaniem leku homeopatycznego Proktosanol maść przeciw hemoroidom należy
zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do jego opakowania. Jeśli pacjent nie otrzyma od lekarza innych zaleceń, powinien lek
homeopatyczny Proktosanol maść przeciw hemoroidom stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce. Rekomendowane
dawkowanie maści przeciw hemoroidom Proktosanol to aplikacja cienkiej warstwy na miejsca zmienione chorobowo 1–2 razy
dziennie. Jeśli będzie to konieczne, jest dopuszczalne częstsze aplikowanie maści. W razie konieczności lek homeopatyczny
Proktosanol maść przeciw hemoroidom można też stosować doodbytniczo (przy hemoroidach wewnętrznych), korzystając z
dołączonej do opakowania kaniuli.

Nie każdy pacjent może stosować lek homeopatyczny Proktosanol maść przeciw hemoroidom. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden ze składników maści. Nie powinno się aplikować leku homeopatycznego Proktosanol maść
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przeciw hemoroidom dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który indywidualnie
podejmie decyzję o zasadności aplikowania maści i bezpieczeństwie jego stosowania.

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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