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Proktosedon maść
 

Cena: 32,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka (5mg+10mg+5mg+10mg)/g

Opakowanie 15 g

Postać maść doodbyt.

Producent POLMEX SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cinchocaini hydrochloridum, Esculinum, H

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT:POLMEX

ILOŚĆ:  15 g

 

Proktosedon - maść doodbytnicza na hemoroidy jest lekiem o skojarzonym działaniu składników tj. octan hydrokortyzonu,
chlorowodorek cynchokainy, siarczan neomycyny, póltorawodzian eskuliny.

 

 

DZIAŁANIE:

Hydrokortyzon działa przeciwzapalnie, cynchokaina miejscowo znieczulająco. Neomycyna - antybiotyk o szerokim działaniu, zapobiega
wtórnym zakażeniom i leczy miejscowe zakażenia wywołane przez gronkowce i wrażliwe bakterie Gram-ujemne. Eskulina hamuje
krwawienie z naczyń i zmniejsza obrzęki. Lek zmniejsza objawy występujące w żylakach odbytu, tj. stan zapalny, ból, świąd, obrzęk i
krwawienie.

 

WSKAZANIA:
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Maść Proktosedon jest wskazana w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych
odbytu, szczelinie odbytu i świądzie odbytu. Może być stosowana w okresie przed- i pooperacyjnym.

 

DAWKOWANIE:

Proktosedon należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Stosować przez trzy do sześciu dni, do ustąpienia stanu zapalnego.

Za pomocą aplikatora nakładać niewielką ilość maści do odbytu i na zewnątrz, rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu.

 

SKŁAD:

1 g maści zawiera:

Substancje czynne:

5 mg hydrokortyzony w postaci octanu

5 mg chlorowodorku cynchokainy

10 mg siarczanu neomycyny

10 mg eskuliny w postaci półtorawodzianu

Substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, parafina ciekła, wazelina kosmetyczna.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci., w temperaturze poniżej 30oC.

Preparatu Proktosedon nie należy stosować w okresie karmienia piersią ze względu na niebezpieczeństwo hamowania wzrostu przez
hydrokortyzon.

Istnieją niepotwierdzone dane wskazujące na ryzyko powstawania rozszczepu podniebienia, wewnątrzmacicznego opóźnienia rozwoju
płodów pod wpływem hydrokortyzonu oraz supresyjnego wpływu na oś podwzgórze - przysadka - nadnercza w organizmach płodów
pod wpływem hydrokortyzonu stosowanego u kobiet w ciąży. Dlatego preparat Proktosedon u kobiet w ciąży może być zastosowany
tylko jeśli istnieje bezwzględna konieczność zastosowania tego leku, po dokładnej ocenie przez lekarza ryzyka i korzyści.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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