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Debutir czopki doodbytnicze, 10 szt.
 

Cena: 28,20 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Debutir® czopki to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania doodbytniczego do stosowania wspomagająco w regeneracji w
obrębie błony śluzowej odbytnicy.

Czopek wprowadza się do kanału odbytu, gdzie po zetknięciu ze śluzem wytwarzanym fizjologicznie przez komórki kubkowe błony
śluzowej odbytu, wytwarza na powierzchni błony śluzowej ochronną powłokę o właściwościach mukoadhezyjnych. Stanowi to ochronę
oraz poprawia nawilżenie błony śluzowej odbytu.

Skład:
1 czopek doodbytniczy Debutir ® o masie 2 g zawiera: maślan sodu, alginian sodu, karboksymetylocelulozę, triglicerydy nasyconych
kwasów tłuszczowych z dodatkiem mono- i diglicerydów.

Stosowanie:
Bezpośrednio przed zastosowaniem otworzyć blister czopka poprzez oderwanie folię wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
Odsłonić czopek i ostrożnie wyjąć go z blistra. Czopka nie należy wydobywać poprzez wyciskanie.

Sposób użycia:
Przed aplikacją wyrobu umyć i osuszyć ręce. Czopek ostrożnie umieścić w kanale odbytu.

Wprowadzenie czopka do odbytu najwygodniej jest wykonać w pozycji bocznej, leżącej, z lekko podkurczonymi nogami.

Zaleca się aplikację czopka na noc.

Po użyciu produktu, należy umyć ręce.

Czopki doodbytnicze można stosować przez 5 dni. Stosowanie wyrobu w porozumieniu z lekarzem może być kontynuowane do 10 dni.
Zaleca się stosować jeden czopek na dobę. Przerwa pomiędzy pierwszą a kolejną aplikacją czopka nie powinna być krótsza niż 24
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godziny.

Należy przestrzegać zalecanego sposobu użycia.

Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję wchodzącą w skład czopków
- silny, ostry ból okolicy odbytu
- zmiany nowotworowe odbytnicy
- krwawienie z odbytnicy samoistne lub przy wypróżnianiu, rozumiane jako występowanie jasnoczerwonej krwi na stolcu

W przypadku krwawienia z odbytnicy, silnego bólu okolicy odbytu lub zmian nowotworowych odbytnicy wyrób medyczny Debutir czopki
doodbytnicze może być stosowany tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarskie.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15 - 25ºC. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłem ciepła, wilgocią. Nie stosować wyrobu po upływie daty
ważności oznaczonej na opakowaniu. Nie stosować wyrobu, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub
naruszone.

Opakowanie: 2 blistry po 5 czopków (10 czopków)
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