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PROCTO-ZAC żel proktologiczny 30 ml
 

Cena: 24,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent HEXANOVA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPROCTO-ZAC żel proktologiczny 30 mlFormuła żelu oparta jest na kwasie hialuronowym, który występuje w dużych
ilościach w macierzy pozakomórkowej, dzięki czemu jest on w stanie stworzyć optymalne mikro-środowisko, wspomagające odbudowę
tkanki.Ponadto olejek z drzewa herbacianego (Malaleuca alternifolia), dzięki właściwościom antyoksydacyjnym, wydłuża działanie kwasu
hialuronowego, zmniejszając możliwość jego degradacji.Lekka, świeża i delikatna formuła żelu, oparta na naturalnych składnikach,
zapewnia natychmiastowe uczucie komfortu oraz doskonałe właściwości lubrykacyjne.Lecznicza formuła wzbogacona jest o Tri-Solve
P® - opatentowaną substancję, która tworzy niewidoczną powłokę, działającą jak bariera ochronna, przywraca właściwy poziom
nawilżenia i elastyczność śluzówki odbytu, chroniąc ją w przypadku kontaktu z czynnikami drażniącymi.Zmniejsza uczucie tarcia przy
wypróżnianiu, chroni przed podrażnieniami i przekrwieniem w okolicach odbytu, zapewniając natychmiastową ulgę.Zmniejsza i łagodzi
ból oraz uczucie swędzenia i pieczenia.WSKAZANIADo stosowania w dolegliwościach okolic odbytu i odbytnicy, np. przy hemoroidach
wewnętrznych i zewnętrznych oraz szczelinach odbytowych, w zapaleniu odbytnicy i swędzeniu odbytu.Idealny przy długotrwałej kuracji
objawów przewlekłych oraz w przypadku:Wypadania odbytu i odbytnicyZatwardzeniaSkłonności do nawrotówOdpowiedni w przypadku
zapobiegania uczuciu dyskomfortu w okolicach odbytu i odbytnicy. Utrzymuje fizjologiczne napięcie i elastyczność.Nie zawiera
kortyzonu – odpowiedni do długotrwałego stosowania.Sposób użyciaDo stosowania w okolicach odbytu i odbytnicy oraz doodbytniczo.
Przed nałożeniem dokładnie umyć zmienione miejsce. Aplikować dwa do trzech razy dziennie po każdym wypróżnieniu. Leczenie
kontynuować przez 1-2 tygodnie, do czasu ustąpienia objawów. Zaleca się, by po zaaplikowaniu produktu unikać wypróżniania przez co
najmniej 20-30 minut, aby zapobiec zbyt wczesnemu usunięciu produktu.JAK STOSOWAĆOdkręcić zakrętkę tuby, przebić plombę
zabezpieczającą jej dolną częścią i nakręcić nasadkę aplikatora doodbytniczego na końcówkę tuby. Wyciągnąć tłok aplikatora,
naciskając lekko tubę, aż kaniula napełni się żelem i odkręcić aplikator. Należy pamiętać, by najpierw wycisnąć z aplikatora niewielką
ilość żelu w celu jej lubrykacji i ułatwienia aplikacji. Następnie włożyć aplikator do odbytu i ponownie nacisnąć tłok aż do wyciśnięcia
odpowiedniej ilości produktu.Także do użytku zewnętrznego.Po nałożeniu starannie umyć aplikator, pozostawić do wyschnięcia i
następnie nałożyć nasadkę. Należy upewnić się, czy tubka została starannie zakręcona.WażneWyrób nie wymaga zachowania
szczególnych środków ostrożności. Należy jednak pamiętać o następujących zaleceniach:chronić przed dziećmi;nie przekraczać
zalecanego dawkowania;nie stosować po upływie terminu ważności; data ważności dotyczy produktu nienaruszonego i właściwie
przechowywanego;w przypadku działań niepożądanych zaprzestać stosowania żelu i zasięgnąć porady lekarskiej celem ustalenia
właściwej kuracji;brak danych dotyczących interakcji z lekami zwyczajowo stosowanymi w leczeniu hemoroidów i szczelin odbytu.nie
stosować produktu dłużej niż przez 30 dniSkładnikiKwas hialuronowy, Trisolve P (trehaloza, ceramid NS, uwodorniona lecytyna), olejek
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Melaleuca alernifolia, metylosulfonylometan, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, bisabolol, woda, sorbitol, glikol pentylenowy, glikol
propylenowy, wersenian disodu, sól wapniowo-sodowa kopolimeru PVM/MA, triklosan, symdiol (1,2-heksanediol, tropolon, glikol
kaprylowy), wodorotlenek sodu.ProducentHexanova Sp. z o.o.Pieńków 1105-152 Czosnów
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