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Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 szt.
 

Cena: 44,29 zł

Opis słownikowy

Producent Dr Kade Pharmazeut.fabrik Gmbh

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Opis

Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do
uśmierzenia świądu i pieczenia.

Skład

Substancją czynną leku jest 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 6,6 mg płynnego fenolu).

W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 660 min bakterii Escherichia coli zabitych i
konserwowanych fenolem.

Pozostałe składniki to: tłuszcz stały, makrogologlycerolu hydroksystearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj należy stosować czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po wypróżnieniu, wprowadzając czopek głęboko do
odbytnicy.

Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że jeżeli jest to konieczne, lek Posterisan może być podawany przez dłuższy okres czasu,
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zwłaszcza w celu uniknięcia nawrotów. Nawet po ustąpieniu ostrego świądu, sączenia i pieczenia, podawanie leku Posterisan powinno
być kontynuowane przez kilka dni.

Zaleca się stosowanie jednocześnie maści i czopków.

Wskazania

Czopki Posterisan stosuje w świądzie, sączeniu i pieczeniu w okolicy odbytu spowodowanym guzkami krwawniczymi.

 

 

 

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Posterisan jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W leku Posterisan jako środek konserwujący zastosowano fenol. Rzadko, w przypadku nadwrażliwości mogą wystąpić skórne reakcje
alergiczne, powodujące zaczerwienienie i świąd.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
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