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Procto-Glyvenol czopki 0.4 g 10 sztuk
 

cena: 34,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4g+0,04g

Kategoria Lek

Opakowanie 10 czop.

Postać czopki

Producent Recordati Polska sp. z o.o.

Substancja
czynna

Lidokaina, Tribenozyd

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Procto-Glyvenol w postaci czopków jest lekiem przeznaczonym do miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Działanie:
Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo a także przeciwdziała uszkodzeniom
śródbłonka naczyniowego.
Lidokaina usuwa natychmiast ból.

Procto-Glyvenol łagodzi w ten sposób dokuczliwe objawy żylaków odbytu.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są tribenozyd i lidokaina. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy.
Pozostałe składniki to: tłuszcz (Witepsol E85) i tłuszcz (Witepsol W35)

Dawkowanie:
Podanie doodbytnicze.

Zalecana dawka to 1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem – aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć,
stosując 1 czopek raz na dobę.

Jak długo należy stosować lek Procto-Glyvenol:
Lek Procto-Glyvenol w postaci czopków należy stosować do ustąpienia objawów.
Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane
wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych
dolegliwość.
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Ciąża i okres karmienia piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku Procto-Glyvenol w postaci czopków nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży.
Lek Procto-Glyvenol w postaci czopków może być stosowany od 4 miesiąca ciąży oraz w okresie
karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek.

Ważne informacje:
  Procto-Glyvenol zawiera alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, może to powodować
miejscową reakcję skórną.
  Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
  W uzupełnieniu leczenia hemoroidow lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie nalezytej higieny okolicy odbytu, stosowanie
odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowienio miękkiej konsystencji stolca.
  Nie wolno stosować leku doustnie.
  Należy unikać kontaktu z oczami.
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób): pokrzywka, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu
podania, ból w miejscu podania.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób): reakcja anafilaktyczna, zaburzenia sercowo-naczyniowe, skurcz
oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy.

Producent:
Recordati Polska sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
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