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Procto-Glyvenol krem 30g
 

Cena: 31,40 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Recordati

Postać krem

Substancja
czynna

lidokaina, tribenozyd

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

CO TO JEST PROCTO-GLYVENOL I KIEDY POWINIEN BYĆ UŻYWANY?

Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego jest preparatem przeznaczonym do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków
odbytu. Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo a także przeciwdziała uszkodzeniom
śródbłonka naczyniowego.
Lidokaina łagodzi natychmiast ból.

Procto-Glyvenol łagodzi w ten sposób dokuczliwe objawy żylaków odbytu.
Preparat działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

JAKIE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE PRZED UŻYCIEM PREPARATU PROCTO-GLYVENOL?

Preparatu Procto-Glyvenol nie należy używać u:

osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu,
dzieci.

Stosowanie u osób ze schorzeniami wątroby wyłącznie na zlecenie lekarza.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Środki ostrożności, jakie należy zachować podczas stosowania preparatu Procto-Glyvenol
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Unikać kontaktu preparatu z oczami.
Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu preparatu.
Nie połykać preparatu.

W przypadku omyłkowego połknięcia leku lub zanieczyszczenia oczu wskazane jest skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i okres karmienia piersią

Nie stosować preparatu Procto-Glyvenol u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Stosowanie kremu doodbytniczego Procto-Glyvenol nie ogranicza zdolności psychomotorycznych osób prowadzących pojazdy
mechaniczne lub obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu.

JAK UŻYWAĆ PROCTO-GLYVENOL KREM DOODBYTNICZY?

Krem doodbytniczy stosować rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem
raz dziennie. W przypadku leczenia wewnętrznych żylaków odbytu 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.
Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu Procto-Glyvenolu.

CZY PROCTO-GLYVENOL POWODUJE NIEPOŻĄDANE EFEKTY UBOCZNE?

Preparat Procto-Glyvenol jest na ogół dobrze tolerowany. W wyjątkowych przypadkach po zastosowaniu kremu może początkowo
wystąpić uczucie lekkiego pieczenia, bólu lub wzmożona perystaltyka jelit.

Poinformuj lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek niepożądanych efektów, w szczególności o tych nie wymienionych w ulotce. Nie wahaj
się spytać swojego lekarza o radę.

JAK UŻYWAĆ I PRZECHOWYWAĆ PROCTO-GLYVENOL?

Krem doodbytniczy Procto-Glyvenol należy chronić przed wysoką temperaturą.
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności, który jest oznaczony na opakowaniu.

Skład

1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy.
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