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Procto-Glyvenol krem 5 %, 30 g
 

cena: 35,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,05g+0,02g)/g

Kategoria Lek

Opakowanie 30 g

Postać krem doodbytniczy

Producent Recordati Polska sp. z o.o.

Substancja
czynna

Lidokaina, Tribenozyd

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Procto-Glyvenol łagodzi dokuczliwe objawy żylaków odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry) spowodowane najczęściej
wtórnym stanem zapalnym okolicy odbytu.

Dzięki swoim właściwościom farmakologicznym zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i poprawia napięcie ściany
naczyniowej. Wykazuje także działanie miejscowo przeciwzapalne oraz antagonistyczne oddziaływanie na substancje endogenne,
odgrywające rolę mediatorów w powstawaniu procesu zapalnego i bólu (bradykinina, prostaglandyna E2). Dodatek chlorowodorku
lidokainy przyśpiesza łagodzenie objawów, ponieważ lidokaina działa miejscowo znieczulająco.

Skład:
  Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i lidokainy chlorowodorek. 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu oraz 20 mg chlorowodorku
lidokainy.
  Pozostałe składniki to: sorbitanu stearynian (Arlacel 60); makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000); alkohol cetylowy;
izopropylu palmitynian; parafina ciekła; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; sorbitol ciekły,
niekrystalizujący; kwas stearynowy; woda oczyszczona.

Sposób użycia:
Lek Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego należy stosować rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie
dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę.
W przypadku leczenia wewnętrznych hemoroidów krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na
gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny.
Należy go zdjąć przed użyciem kremu a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.
Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.
Należy unikać kontaktu leku z oczami.
Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku.
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Nie należy stosować leku doustnie.

Ciąża i karmienie 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 kremu doodbytniczego nie należy stosować podczas pierwszych
3 miesięcy ciąży.
Lek Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego może być stosowany od 4 miesiąca ciąży oraz
w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek

Przeciwwskazania:
Nie należy używać u: osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu, dzieci.

Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko występujące działania niepożądane (więcej niż 1 osoba na każde 10 000 leczonych, mniej
niż 1 osoba na każde 1000 leczonych):

pokrzywka,

świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania.Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą
wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na
10 000):

reakcja anafilaktyczna,

zaburzenia sercowo-naczyniowe,

skurcz oskrzeli,

obrzęk naczynioruchowy,

obrzęk twarzy.

Ważne informacje:
Procto-Glyvenol zawiera alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu
parahydroksybenzoesan.
Alkohol cetylowy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan mogą powodować reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Opakowanie leku zawiera gumę lateksową. Może powodować ciężkie reakcje alergiczne

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