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PROKTIS-M czopki doodbytnicze z kwasem hialuronowym
10 czopków
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

PROKTIS-M - przyspiesza zabliźnianie się ran w kanale odbytu i odbytnicy; przywraca naturalny proces gojenia; odbudowuje błonę
śluzową kanału odbytu i odbytnicy; łagodzi takie objawy jak: swędzenie, pieczenie, bóle w okolicy odbytu.  

Choroby odbytu i odbytnicy to często poważne przypadłości sprawiające bardzo wiele problemów zarówno pacjentom jak i lekarzom.
Dyskomfort, a także wielokrotnie inne przykre dolegliwości związane ze zmianami chorobowymi odbytnicy lub okolic odbytu to ich
charakterystyczna cecha. Przyczyną tych zmian mogą być: nieprawidłowe nawyki żywieniowe (np. mała ilość błonnika w pożywieniu i
wypijanie małej ilości płynów), siedzący tryb życia, nieprawidłowe nawyki higieniczne, a także genetycznie uwarunkowane osłabienie
tkanki łącznej.

Dużym problemem jest gojenie ran związanych z uszkodzeniem błony śluzowej odbytu i odbytnicy, na przykład po zabiegach
chirurgicznych w chorobie hemoroidalnej , szczelinach odbytu i w innych zmianach chorobowych.

Również występowanie takich dolegliwości jak na przykład swędzenie, pieczenie, bóle w okolicy odbytu, ślady krwi w stolcu, na papierze
toaletowym i bieliźnie mogą nasilać się z biegiem czasu i dlatego powinny być leczone. Nie traktujmy tych dolegliwości jako temat tabu i
wstydliwy problem.

Przy występujących lub utrzymujących się dolegliwościach w okolicy odbytu należy koniecznie udać się do lekarza.

 

Wskazania

Preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej w kanale odbytu i odbytnicy po zabiegach i operacjach chirurgicznych, w
chorobie hemoroidalnej przy wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidach, w stanach zapalnych odbytu i odbytnicy, w zapaleniach krypt,
pęknięciach i szczelinach odbytu, przetokach okołoodbytniczych.
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Stosowanie  

Przykładowe zastosowanie:

stosować jeden czopek doodbytniczo dziennie, najlepiej po wypróżnieniu, przez 10-20 dni  

w przypadku ran stosować jeden czopek doodbytniczo dziennie aż do całkowitego zagojenia rany  

 

Proktis-M czopki doodbytnicze mogą być stosowane przez dłuższy czas.

 

Skład  

Proktis – M czopki doodbytnicze oprócz kwasu hialuronowego – naturalnej substancji występującej w organizmie człowieka -  zawierają
także:wyciąg olejowy z wąkrotki azjatyckiej  - stymuluje proces gojenia ran,wyciąg olejowy z nagietka – działa przeciwzapalnie i
przeciwobrzękowo,wyciąg olejowy z aloesu – hamuje proces zapalny,olejek z drzewa herbacianego – działa antybakteryjnie.
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