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HEMOROL 12 czopków, hemoroidy, ból, stan zapalny
 

Cena: 20,65 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 12 czop.

Postać czop.

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

Hemorol jest roślinnym preparatem złożonym zawierającym w swoim składzie wyciągi z rumianku, kory kasztanowca, pokrzyku-wilczej
jagody, kłączy pięciornika, żarnowca oraz krwawnika. Lek ten w postaci czopków doodbytniczych jest stosowany tradycyjnie w
łagodzeniu dolegliwości towarzyszącym żylakom odbytu. Hemorol zaleca się także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej
odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu.

 

Działanie

Hemorol są to czopki doodbytnicze stosowane tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu #℣佐⌡⌀搀漀氀攀最氀椀眀漁嬀挀椀漀洀
bólowym, wywołanych przez zastoje krwi w obrębie naczyń odbytu oraz krwawieniom wywołanym uszkodzeniem ścian naczyń żylnych#℣䍐⌡⌀⸀
Hemorol jest stosowany także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki
odbytu.

Czopki powodują ustąpienie dolegliwości bólowych wskutek działania znieczulającego benzokainy. Preparat zawiera składniki o
miejscowym działaniu ściągającym, przeciwzapalnym i rozkurczającym, które powodują ustępowanie krwawień z okolic odbytu.

 

Zanim zastosuje się hemorol

Przed zastosowaniem preparatu należy zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia przyczyny choroby.
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W przypadkach dużych guzków krwawniczych, po założeniu czopka może wystąpić uciskowa bolesność, do czasu rozpuszczenia się
czopka (ok. 5-10 min.).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku powodujące reakcje alergiczne.

 

Działania niepożądane 

Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku Hemorol, jednak w przypadku ich wystąpienia należy
skonsultować się z lekarzem. Możliwe jest wystąpienie świądu lub zaczerwienienia. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej albo
zaostrzenia objawów choroby należy przerwać stosowanie preparatu.

 

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia działania poronnego #℣佐⌡⌀眀礀挀椁Ԁ最 稀 簀愀爀渀漀眀挀愀Ⰰ 攀猀挀礀渀愀⌡⍃倣℣ preparat nie powinien być stosowany
przez kobiety w ciąży.

 

Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosować leku u dzieci poniżej 6 roku życia.

Dzieci powyżej 6 r.ż. - doodbytniczo 1 czopek na noc.

 

Dawkowanie

Dorośli - wprowadzić doodbytniczo 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia. Czopki powinny być
stosowane do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni.

 

Skład

Chamomillae extractum spissum 50 mg

  Genistae scop. extractum spissum 20 mg

  Hippocastani corticis extractum spissum 20 mg

  Tormentillae extractum spissum 20 mg

  Millefolii extractum spissum 20 mg

  Belladonnae extractum spissum 20 mg

  Benzocaine 100 mg

  Gliceryna 150 mg

  Podłoże czopkowe: tłuszcz obojętny (Estaram H-15 lub Witepsol H-15) do 2 g
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