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Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy
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Opis produktu
 

Apirectal, czopki propolisowe, 10 sztuk

Proponowane na tej stronie czopki propolisowe Apirectal to środek stosowany w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych
żylaków odbytu. Główne składniki, zawarte w preparacie to propolis i kwas hialuronowy, działające na hemoroidy w sposób łagodzący i
regenerujący. Produkt przynosi ulgę w dolegliwościach i pomaga przywrócić właściwy stan odbytu – także po operacjach
chirurgicznych, które odbyły się w jego obrębie.

Zastosowanie

Wyrób medyczny Apirectal zaleca się przede wszystkim w przypadku hemoroidów. Celem jest przywrócenie stanu fizjologicznego
odbytu. Działanie produktu polega na wytworzeniu substancji nazywanej hydrożelem. Po powstaniu pokrywa on dokładnie ścianki
odbytnicy. W ten sposób chroni ją też przed podrażnieniami. Jednocześnie substancje zawarte w preparacie działają kojąco i stymulują
naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Dzięki temu środek ten wykazuje skuteczność przeciw żylakom odbytu, jak i łagodzi skutki
pooperacyjne.
Skuteczność produktu wynika z właściwości obu jego składników. Propolis, nazywany także kitem pszczelim, zawiera wiele witamin, w
tym A, C, D i E oraz minerałów, takich jak żelazo, miedź, cynk oraz krzem. Działa więc wzmacniająco na naczynia krwionośne i
przyspiesza regenerację nabłonka. Kwas hialuronowy natomiast dobrze wpływa na nawilżenie tkanek. Usprawnia również gojenie się
ran, tworząc warstwę ochronną. Tym samym czopki z propolisem i kwasem hialuronowym znacznie przyspieszają przywrócenie stanu
fizjologicznego odbytu oraz błon śluzowych w jego obrębie.

Sposób użycia

Doodbytnicze czopki propolisowe Apirectal należy przyjmować najlepiej na noc – po ostatnim wypróżnieniu. Aplikacja do odbytu
powinna odbyć się w pozycji stojącej, przy lekkim pochyleniu w przód, aby ułatwić wprowadzenie preparatu. Ważne – przed
zastosowaniem, koniecznie trzeba usunąć foliową owijkę, a następnie, bez zbędnej zwłoki, zaaplikować czopek.
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Zaleca się, aby stosować wyrób medyczny raz do maksymalnie dwóch razy dziennie, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku
przyjmowania dwóch globulek propolisowych przerwa między nimi powinna wynosić około 12 godzin, czyli jeden najlepiej zaaplikować
przed południem, a drugi – na noc przed położeniem się do snu.

Opisywane czopki z propolisem należy przyjmować przez czas od 5 do 10 dni, aż ustąpią lub złagodzone zostaną nieprzyjemne objawy
hemoroidów. W razie wątpliwości co do stosowania tego środka – należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Składniki
Sól sodowa kwasu hialuronowego, etanolowy ekstraktu propolisu, glikole polioksyetylenowe.

1 globulka zawiera:

  10mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej (Sodium Hyaluronate),
  50mg propolisu w postaci etanolowego ekstraktu propolisu (ethanolic extract of propolis).

Przeciwwskazania
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
Produktu Apirectal nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Przechowywanie powinno odbywać się w
temperaturze do 25 stopni Celsjusza w oryginalnym opakowaniu. Preparat musi też znajdować się poza zasięgiem dzieci oraz działania
promieni słonecznych, mogących wpłynąć na jego skuteczność. Jeśli doszło do uszkodzenia opakowania lub upłynął termin ważności –
nie należy stosować czopków.

W przypadku, gdyby doszło do nasilenia objawów lub nie ustępowały one przez maksymalny czas stosowania – należy skonsultować
się z lekarzem. Kobiety w ciąży, przed zastosowaniem czopków propolisowych na hemoroidy powinny wpierw skonsultować się z
lekarzem.
Ostrzeżenia

  Nie stosować w przypadku uszkodzenia którekolwiek części opakowania.
  Jeśli po zastosowaniu wyrobu medycznego wystąpiło nasilenie zmian lub pojawił się wyprysk, obrzęk, bądź inne niewystępujące
wcześniej dolegliwości w okolicy odbytu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.
  Jeśli po zastosowaniu produktu nastąpi złagodzenie zmian, jednak po ukończeniu leczenia dolegliwości powrócą, nie należy wznawiać
stosowania produktu i udać się do lekarza.
  U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Opakowanie zawiera 10 czopków

Producent
Farmina sp. z o.o
ul. Lipska 44
30-721 Kraków
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