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Posterisan, maść doodbytnicza, 25 g
 

Cena: 41,09 zł

Opis słownikowy

Producent Dr Kade Pharmazeut.fabrik Gmbh

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Posterisan, maść doodbytnicza, 25 g

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 166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 3,3 mg płynnego fenolu).

W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 330 min bakterii Escherichia coli zabitych i
konserwowanych fenolem.

Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

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.
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Maść Posterisan należy stosować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, po wypróżnieniu. Cienką warstwę maści (ok. 2,5 g) należy
wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

W celu łatwiejszego stosowania zaleca się przechowywać maść w temperaturze pokojowej (od ok. 18 °C do 20 °C). Leczenie maścią
Posterisan w celu zapobiegania nawrotom powinno trwać dłuższy okres. Nawet wtedy gdy uciążliwe objawy stanu zapalnego oraz takie
do legliwości jak: ostry świąd, sączenie i pieczenie już ustąpiły, zaleca się kontynuowanie leczenia przez kilka dni.

Stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny, zaleca się stosowanie podkładów, podpasek itp.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem dołączonym do opakowania.

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się
w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Zwilżenie aplikatora maścią może ułatwić jego wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie tubki sprawia, że maść dostaje się do
kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do odpowiedniego rozprowadzenia maści. Po zastosowaniu należy Oczyścić
aplikator, wyciskając niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie
przykręcić ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Zaleca się równoczesne stosowanie maści i czopków.

Wskazania

Maść Posterisan stosuje się w świądzie, sączeniu i pieczeniu w okolicy odbytu spowodowanym guzkami krwawniczymi, szczelinami i
rozpadlinami (ragadami) odbytu oraz wypryskiem.

 

 

Przeciwwskazania

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

Działania niepożądane

W leku Posterisan jako środek konserwujacy zastosowano fenol. Przy szczególnej nadwrażliwości może dojść do skórnych reakcji
alergicznych, powodujących zaczerwienienie i świąd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

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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