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Unigel Procto x 10 czopków
 

Cena: 45,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
UniGel Procto to biały czopek o kształcie torpedy, zawierający sproszkowany kopolimer HEMA-HAS i bazę tłuszczową Witepsol 25 W.

Wskazania i działanie

UniGel Procto to unikalne rozwiązanie w przypadkach ostrych i przewlekłych ran oraz uszkodzeń odbytu i błony śluzowej
odbytnicy, szczególnie w przypadku odbytu i pacjentów z hemoroidami
UniGel Procto zmniejsza ból spowodowany szczelinami odbytu, zmniejsza krwawienie z odbytu podczas oddawania stolca oraz
przyspiesza proces gojenia.
Dzięki strukturze makromolekularnej UniGel Procto nie wchłania się do organizmu, dlatego czopki można stosować u pacjentów
w każdym wieku, w tym u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Jednak przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.
W przypadku chorób odbytnicy szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej higieny oraz regularne wypróżnianie się.
Konieczne jest przyjmowanie wystarczającej ilości płynów, unikanie spożywania pikantnych potraw oraz zwiększenie spożycia
pokarmów zawierających dużo błonnika.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
W miejscu perforacji blistra należy oddzielić jeden czopek od całego opakowania, lekkim szarpnięciem otworzyć jednostkowe
opakowanie i wyjąć czopek. Czopki wprowadza się do odbytnicy, o ile to możliwe po wypróżnieniu i podmyciu się.
Czopek należy włożyć głęboko do odbytnicy, zaostrzonym końcem skierowanym w stronę odbytu, najlepiej w lekkim skłonie w przód.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, czopki UniGel Procto należy stosować raz na dobę, najlepiej przed snem.

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