
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Procto-Glyvenol (400mg+40mg), 10 czopków
 

cena: 28,85 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 czop. (2 blist.po 5 szt.)

Postać czopki

Producent RECORDATI

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Procto-Glyvenol® to lek na hemoroidy bez recepty w postaci czopków doodbytniczych. Przeznaczony jest do
miejscowego leczenia wewn?trznych i zewn?trznych hemoroidów.
Procto-Glyvenol® to jedyne czopki w Polsce, zawieraj?ce po??czenie tribenozydu i lidokainy.
Tribenozyd dzia?a przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrz?kowo i przeciw?wi?dowo. Zapobiega równie?
uszkodzeniu ?ródb?onka naczy? krwiono?nych. Lidokaina jest substancj? miejscowo znieczulaj?c?. ?agodzi
przykre dolegliwo?ci zwi?zane z hemoroidami, takie jak ból, ?wi?d i pieczenie.
Szybka ulga - dzia?a ju? po 10 minutach! 
Potrójny mechanizm dzia?ania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciw?wi?dowy.
Skuteczny lek na hemoroidy w ci??y (od 4-ego miesi?ca) i podczas karmienia piersi?. 
 
Dawkowanie
 Podanie doodbytnicze.
1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem – a? do ust?pienia ostrych objawów. Nast?pnie dawk? mo?na
zmniejszy?, stosuj?c 1 czopek raz na dob?.
 Nie nale?y przekracza? zalecanych dawek leku.
Nale?y dok?adnie umy? r?ce po ka?dym zastosowaniu leku.
Je?li po up?ywie 7 dni stosowania nie nast?pi?a poprawa lub pojawi?y si? inne, nieobserwowane wcze?niej
objawy, nale?y zwróci? si? do lekarza, aby wykluczy? inne potencjalne przyczyny tych dolegliwo?ci.
Nie nale?y stosowa? dawki podwójnej w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki.
 
Sk?ad
 Substancjami czynnymi czopków na hemoroidy Procto-Glyvenol® s? tribenozyd (Tribenosidum) i lidokaina
(Lidocainum). 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Substancjami pomocniczymi s?
t?uszcze (Witepsol E85 i Witepsol W35).
Posta? farmaceutyczna: czopki – ?ó?tawobia?e, sto?kowatego kszta?tu, jednolite, bez p?kni??, lekko t?uste,
niemi?kkie

 Przeciwwskazania
Nie stosowa? przy nadwra?liwo?ci na tribenozyd, lidokain? lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz?, lub na
inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.
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 Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 Aby uzupe?ni? leczenie hemoroidów czopkami bez recepty Procto-Glyvenol®, zaleca si? utrzymywanie
nale?ytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ?wicze? fizycznych oraz stosowanie racjonalnej
diety w celu utrzymania odpowiednio mi?kkiej konsystencji stolca.
 Przed rozpocz?ciem stosowania leku Procto?Glyvenol® w postaci czopków u osób z zaburzeniami czynno?ci
w?troby nale?y omówi? to z lekarzem.
 Lek Procto?Glyvenol® w postaci czopków nale?y stosowa? z zachowaniem ostro?no?ci u pacjentów z
ci??kim uszkodzeniem w?troby.
 Czopków na hemoroidy Procto-Glyvenol® nie nale?y stosowa? u dzieci, poniewa? nie s? dost?pne dane
dotycz?ce bezpiecze?stwa stosowania w tej grupie wiekowej.
 Nie wolno stosowa? leku doustnie.
 Nale?y unika? kontaktu z oczami.
 
 Przechowywanie
 Lek nale?y przechowywa? w temperaturze poni?ej 30°C.
 Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci. 
 Nie stosowa? tego leku po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na pude?ku. Termin wa?no?ci
oznacza ostatni dzie? podanego miesi?ca.
 
 Podmiot odpowiedzialny
 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.,
 Via Civitali 1, 20148 Mediolan, W?ochy

 Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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