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POSTERISAN MAŚĆ 25 g
 

cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 25 g

Postać maść doodbytnicza

Producent Dr. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Substancja
czynna

Escherichia Coli

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Posterisan doprowadza do wzmożenia odporności na zakażenia i wzmocnienia sił obronnych przez pobudzenie układu
immunologicznego. Działanie to doprowadza do uśmierzenia bólu, świądu i pieczenia. Preparat można stosować długo. Nawet przy
dłuższym używaniu preparatu jest on dobrze tolerowany przez organizm i może być również stosowany u dzieci.

Wskazania:
Żylaki odbytu i dolegliwości z nimi związane jak:
świąd, egzemy, szczeliny i pęknięcia w obrębie odbytu.

Schorzenia: 
Żylaki odbytu,
Zapalenia odbytu,
Wyprysk okołoodbytniczy,
Schorzenia okolicy odbytu,
Hemoroidy.

Skład:
Substancją czynną leku jest 166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 3,3 mg płynnego fenolu).
W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 330 min bakterii Escherichia coli zabitych i
konserwowanych fenolem.

Substancje pomocnicze: lanolina, wazelina żółta.

Stosowanie:
O ile lekarz nie zaleci inaczej cienką warstwę maści (ok. 2,5 g) dwa razy dziennie (rano i wieczorem), najlepiej po wypróżnieniu nakładać
na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry i błony śluzowej i rozsmarować.
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Ważne informacje:
Lek można przechowywać w temperaturze pokojowej, co ułatwi aplikację.
Leczenie należy kontynuować także kilka dni po ustąpieniu objawów stanu zapalnego, typu: pieczenie, sączenie.
Podczas terapii możliwe jest brudzenie bielizny, dlatego zaleca się stosowanie podkładów czy podpasek.
W przypadku aplikacji leku w kanale odbytu należy stosować dołączony do opakowania aplikator.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmienia piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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