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APIRECTAL maść okołoodbytnicza z kwasem hialuronowym
i propolisem 20g
 

Cena: 12,20 pln

Opis słownikowy

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

APIRECTAL
maść okołoodbytnicza z kwasem hialuronowym i propolisem
20g

Wyrób medyczny FARMINA

Maść Apirectal to wyrób medyczny, który zawiera propolis oraz kwas hialuronowy, do stosowania na zewnętrzną okolicę odbytu oraz
skórę otaczającą odbyt.

  przeznaczona do łagodzenia podrażnień i świądu towarzyszących stanom zapalnym okolicy odbytu oraz powstawaniu choroby
hemoroidalnej
  powleka zewnętrzną okolicę odbytu oraz skórę otaczającą odbyt tworząc ochronną warstwę
  pomaga odtworzyć naturalny stan fizjologiczny śluzówki odbytu u osób cierpiących na hemoroidy
  wspomagają nawilżenie i powrót nabłonka odbytu do stanu fizjologicznego
  stanowi zabezpieczenie błon śluzowych i skóry przed podrażnieniami
  tworzy warunki sprzyjające aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych
  może być stosowana u osób, u których przeprowadzono zabiegi chirurgiczne w obrębie odbytu

20g maści zawiera:

  30mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej (Sodium Hyaluronate)
  400mg propolisu w postaci etanolowego ekstraktu propolisu (Ethanolic Extract of Propolis)

APIRECTAL zastąpił APIRECTUM bez zmiany składu

Sposób użycia maści Apirectal:

Przed pierwszym użyciem zaleca się przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Niewielką ilość maści nanieść na zewnętrzną okolicę
odbytu oraz skórę otaczającą odbyt. W zależności od nasilenia objawów stosować 1-3 razy dziennie do momentu ustąpienia
dokuczliwych dolegliwości, lecz nie dłużej niż przez 10 dni.

Skład Apirectal maść:
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wazelina biała, glikol propylenowy, woda oczyszczona, glicerol, alkohol cetylowy, etanolowy ekstrakt propolisu, sól sodowa kwasu
hialuronowego

Uwagi: Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci
i światła. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Nie używać wyrobu z innymi preparatami aplikowanymi na okolice odbytu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli objawy nie ustąpiły po 10-dniowej kuracji lub jeśli po zastosowaniu wystąpiło nasilenie zmian lub pojawił się wyprysk, obrzęk bądź
inne, nie występujące wcześniej dolegliwości w okolicy odbytu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.
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