
HEMORID végbélkenőcs 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el ~gyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatól. Ez a gyógyszer vény nélkül kapható. Az optimális hatás 
érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása, 

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a 
későbbiekben is szüksége lehet. 
További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez. 
Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 1-2 héten belül nem enyhüfnek 
vagy éppen súlyosbodnak. 

A beteqtájékoztató tartalma: 
1 Milyen bet8gségek esetén alka lmazható és hogyan fejti kl hatását a 

Hemond végbélkenőcs? 
2 Tudnivalók a Hemorid végbélkenőcs alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmam a Hemorld végbé l kenőcsöt? 

4. Lehetséges mellékhatások 
5. Tárolás 

Hatóanyag: 28.93 mg ephedrini hydrochloridum (efedrln-hidroklond), 28,85mg 
procaini hydrochlorldum (prokain-hidroklorid), 16,5 mg menthoium (mentol) , 16,0 
mg D-camphora (D-kámfor) , 0,03 mg aetheroleum millefolii (cickafarkolaj) 
Segédanyagok: 96%-os etanol , gyapjúviasz, sárga vazelin 

Gyógyszerforma.' Sárga színű jellegzetes kámfor és mentol illatú homogén 
kenőcs , külsőleges alkalmazásra . helyi kezelésre. 

Gyártó és a forgalomba hozatali engedély jogosult ja: 
WAGNER-PHARMA Gyógyszerfejlesztő Gyártó és Forgalmazó Kft. 
1041 Budapest. Kassai u. 56-58/B. 

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI 
KI HATÁSÁT A HEMORID VÉGBÉLKENŐCS? 

Aranyeres panaszok tüneti kezelésére, a vérzés, fájdalom, viszketés 
enyhítésére, a gyulladás csökkentésére szolgáló gyógyszer. 

2, TUDNIVALÓK A HEMORID VÉGBÉLKENŐCS ALKALMAZÁSA ELŐTT 

Ne alkalmazza a végbélkenőcsöt 
• ha a készítmény bármely hatóanyagával szemben túlérzékenység, allergiás 

reakció. csalánkiütés korábban e lőfordult. 
• ha a kenöcs faJda lmas Irrltáclot vált kl , kérjen orvosi seg ítséget 
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Terhesség, szoptatás 

Terhesség ill. szoptatás ideje alatt a gyógyszer helyi alkalmazása nem jelent veszélyt az Ön és 
gyermeke egészségére, azonban minden esetben szigorúan tartsa be kezelőorvosa utasításaiti 

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A HEMORID VÉGBÉLKENŐCSÖT? 

Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendeli, szokásos adagja: naponta 3-4-szer bab nyi kenőccse l 
a végbélnyilás környékét kíméletesen bekenni. 
Ha nem tudja hogyan használja a készítményt mínden esetben kérdezze meg orvosát vagy 
gyógyszerészét! 
Soha ne alkalmazza a készítményt naponta többször, mint az előírt adag! 

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 

Mint minden gyógyszernek, a Hemorid végbélkenöcsnek is lehetnek mellékhatásai. 

Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli, a kenőcs alkalmazását hagyja abba, azonnal értesítse 
orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeleten. 
Néhányan allergiásak lehetnek a hatóanyagok valamelyikére. A kenőcs használatát követő tünetek a 
következők lehetnek: kiütés, csalánkiütés, viszketés, a bőrön megjelenő apró piros pöttyök, láz, 
kidagadó bőrerek, esetleg fekélyes, sebes bőrfelűletek. E tüneteket kísérheti hányinger, fejfájás. 
Ezek nagyon súlyos mellékhatások. 
Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, Önnek súlyos allergiás reakciója lehet a készítménnyel 
szemben és sürgös orvosi segítségre, esetleg kórházi ellátásra lehet szüksége. 
E rendkívül súlyos mellékhatások rendkívül ritkák. 

Mielőbb értesítse orvosát, ha a következő tünetek bármelyíkét észleli. 
• A végbél kenőcs használata idején fájdalmas bőrirritáció léphet fel az alkalmazás helyén. 
• Ha bármi kérdése van ezzel kapcsolatban forduljon orvosához. 

HA BÁRMILYEN, A FENTIEKBEN NEM EMLíTETT MELLÉKHATÁST ÉSZLEL, ÉRTESíTSE 
ORVOSÁT VAGY GYÓGYSZERÉSZÉT. 

5. TÁROLÁS 

Szobahőmérsékleten, 250C alatt tárolandó. 
A gyógyszert csak a csomagoláson feltűntetett lejárati időn belűl szabad felhasználni. 
Ne alkalmazza a készítményt, ha színében, szagában változást észlel. 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
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