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Hemorol, czopki, 12 sztuk
 

cena: 21,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 12 sztuk

Postać czopki

Producent HERBAPOL WROCLAW

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Działanie:
Czopki powodują ustąpienie dolegliwości bólowych wskutek działania znieczulającego benzokainy. Preparat zawiera składniki o
miejscowym działaniu ściągającym, przeciwzapalnym i rozkurczającym, które powodują ustępowanie krwawień z okolic odbytu.

Zastosowanie:
HEMOROL jest lekiem stosowanym tradycyjnie w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu, a także w przewlekłych stanach
zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego
stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
  Lek do stosowania doodbytniczego.
  Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dorośli: 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2-3 czopki w ciągu dnia.

Skład:
Substancjami czynnymi są: wyciąg gęsty z rumianku (Matricariae extractum spissum) (3:1) ekstrahent: woda oczyszczona, wyciąg gęsty
z korzenia pokrzyku (Belladonnae radicis extractum spissum) (4:1) ekstrahent: etanol 70% (V/V), Wyciąg gęsty złożony z ziela żarnowca,
kory kasztanowca, kłącza pięciornika 80 mg i ziela krwawnika (Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba,
Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba) ekstrahent: etanol 40% (V/V), benzokaina (Benzocainum).

1 czopek (2 g) zawiera: 50 mg wyciągu z rumianku, 20 mg wyciągu z pokrzyku, 80 mg złożonego wyciągu z ziela żarnowca, kory
kasztanowca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika, 100 mg benzokainy.

Substancje pomocnicze: glicerol, tłuszcz stały.
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Działania niepożądane:
Możliwe jest wystąpienie świądu lub zaczerwienienia. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej albo zaostrzenia objawów choroby
należy przerwać stosowanie preparatu.

Ważne informacje:
  W przypadku obecności krwi w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.
  Podczas aplikacji może pojawić się bolesność uciskowa, która ustępuje po rozpuszczeniu się czopka (ok. 5-10 minut).
  Leku nie należy stosować u osób poniżej 18 lat.
  Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
  Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią
Hemorol nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.
Nie zaleca się stosowania leku Hemorol w tym okresie karmienia piersią.

Producent:
HERBAPOL WROCŁAW
Świętego Mikołaja 65/68
Wrocław
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