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Aesculan (62,5 mg/ 5mg)/ g, maść doodbytnicza, 30 g
 

Cena: 23,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hippocastani corticis extractum siccum,
Lidocainum hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis

Aesculan, lek w postaci maści doodbytniczej stosowaną w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie
choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu.

Wskazania
Choroba hemoroidalna.

Działanie
Miejscowo znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające.

Dawkowanie

Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2 - 3 razy dziennie za pomocą załączonej kaniuli nałożyć maść na chore miejsce lub
wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasmo maści o długości ok. 2 cm), aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę
można zmniejszyć stosując maść raz na dobę. Preparat należy stosować do ustąpienia objawów.
Podanie doodbytnicze.
Przebić odwrotną stroną zakrętki membranę zabezpieczającą tubę
Każdorazowo należy umyć ręce.
Jeżeli po tygodniu stosowania preparatu nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą
hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład
1 g maści zawiera substancje czynne: 62,5 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Aesculus hippocastanum L., cortex (kora
kasztanowca) (40-90:1).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90 % (v/v). 5 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum).
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: tanina, olejek rumiankowy, makrogol 300, wazelina biała, lanolina, parafina ciekła,
bronopol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
Uczulenie na:
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Substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Amidowe środki miejscowo znieczulające np. lidokainę, bupiwakainę, mepiwakainę.
Rośliny z rodziny Asteraceae.

Działania niepożądane
Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych leku Aesculan. Użycie miejscowe leków z lidokainą może
powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceuta, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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