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POSTERISAN 10 czopków
 

Cena: 30,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.

Producent DR KADE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do
uśmierzenia świądu i pieczenia. Czopki Posterisan stosuje się w świądzie, sączeniu i pieczeniu okolicy odbytu spowodowanych guzkami
krwawniczymi.

 

Przeciwwskazania

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku Posterisan.

 

Zachować ostrożność

Jeśli wystąpią zakażenia grzybicze wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo leków przeciwgrzybicznych.

 

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania
czopków Posterisan w czasie ciąży i karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Posterisan nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.
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Stosowanie

Lek Posterisan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj należy stosować czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po wypróżnieniu,
wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy. Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że jeśli jest to konieczne, lek Posterisan może być
podawany przez dłuższy okres czasu, zwłaszcza w celu uniknięcia nawrotów. Nawet po ustąpieniu ostrego świądu, sączenia i pieczenia,
podawanie leku Posterisan powinno być kontynuowane. Zaleca się stosowanie jednocześnie maści i czopków.

Uwaga! W celu wyjęcia czopka rozerwać lub rozciąć folię aluminiową wzdłuż opakowania.

 

Skład

1 czopek Posterisan zawiera:

  Substancja czynna: 387,1 mg wodnej zawiesiny martwych bakterii #℣佐⌡⌀眀 猀欁䈀愀搀 稀愀眀椀攀猀椀渀礀 眀挀栀漀搀稁Ԁ 猀欁䈀愀搀渀椀欀椀 欀漀洀爀欀漀眀攀 椀 瀀爀漀搀甀欀琀礀
przemiany materii z 660 mln bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych maksymalnie 6,6 mg rozcieńczonego fenolu – co
odpowiada maksymalnie 6 mg czystego fenolu).

  Inne składniki leku to: tłuszcz stały, hydroksystearynian makrogologlicerolu.
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