
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Hemorol, 12 czopków
 

Cena: 22,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 czopków doodbytniczych

Postać czopki doodbytnicze

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Opis
Lek Hemorol w postaci czopków doodbytniczych, stosowany tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu oraz
w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu.

Wskazania

Tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu.
Przewlekłe stany zapalne błony śluzowej odbytu oraz podrażnienia i pęknięcia śluzówki odbytu.

Działanie

Ustąpienie dolegliwości bólowych wskutek działania znieczulającego benzokainy.
Miejscowo działają ściągająco, przeciwzapalnie, rozkurczająco.

Dawkowanie

Dorośli: rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra wprowadzić doodbytniczo 1 czopek na noc, w cięższych
przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia.
Stosować do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni.

Skład
Substancjami czynnymi w jednym czopku (2 g) są: wyciąg gęsty (3:1) z koszyczka rumianku – 50 mg (ekstrahent: woda oczyszczona),
wyciąg gęsty (4:1) z korzenia pokrzyku – 20 mg (ekstrahent: etanol 70% V/V), benzokaina – 100 mg, wyciąg gęsty złożony (4:1) z: ziela
żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika – 80 mg (ekstrahent: etanol 40% V/V).

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Iczulenie na benzokainę lub na rośliny z rodziny Asteraceae dawniej Compositae (złożone).
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Choroba nowotworowa jelita grubego,
Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Przechowywanie

W temperaturze powyżej 25°C,
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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