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AESCULAN maść doodbytnicza 30 g
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaAESCULAN maść doodbytnicza 30 gWskazania do stosowania: choroba hemoroidalna.DziałanieLek Aesculan jest maścią
doodbytniczą stosowaną tradycyjnie w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby,
charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach
opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu. Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie
miejscowo znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to
opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną zakrętki membranę zabezpieczającą tubę.Przed aplikacją leku
nakręcić na końcówkę tuby kaniulę.Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu leku.Podanie doodbytnicze.Dorośli: o ile lekarz
nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć lek na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasmo leku
o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując maść raz na
dobę. Lek należy stosować do ustąpienia objawów.Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie
dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.WażnePrzeciwwskazaniaNie należy stosować
leku Aesculan, jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie
6.1Produktu nie należy także stosować u osób uczulonych na amidowe środki miejscowo znieczulające i/lub gdy stwierdzono
nadwrażliwość na rośliny z rodzinAsteraceae (dawniej Composita np. rumianek.SkładSubstancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy z 
Aesculus hippocastanum L., cortex, kora (kora kasztanowca) (40-90:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90 % (v/v) – 62,5 mg/g;
lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum) – 5 mg/g.Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: tanina, olejek eteryczny
rumiankowy, makrogol 300, wazelina biała, lanolina, parafina ciekła, bronopol, woda oczyszczona.
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