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Апимед® Хемопро маз

Apimed® Hemopro ointment

ОБЛЕКЧАВА ДИСКОМФОРТА ПРИЧИНЕН ОТ ХЕМОРОИДИ

FOR EASING THE DISCOMFORT CAUSED BY THE HEMORRHOIDS

Медицинско изделие:
Ефектът на медицинското изделие, за разлика от лекарствата, е главно
физически.

Medical device:

Състав:

Предназначение:
Апимед Хемопро маз осигурява защитен филм, предпазващ ректалната
мукоза от дразнене и болезнена дефекация.
Апимед Хемопро маз образува защитен филм върху увредената ректалната
мукоза и така облекчава симптомите причинени от хемороиди (напрежение,
болка, парене, сърбеж), които често са следствие от вторично възпаление
на аналната област. Образуваният филм не допуска контакт между фецеса и
увредената мукоза. С така улеснената дефекация (без болка и напрежение),
мукозата се възстановява много бързо.
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Инструкции за употреба:
По време на острите периоди нанасяйте Апимед Хемопро маз на почистената
аноректална област сутрин и вечер. След облекчаване на острите симптоми
нанасяйте само вечер. Също така, може да се нанася с апликатора, който
се завинтва на тубата на мястото на капачката. Преди употреба свалете
протектора от върха на апликатора.
Противопоказания
Алергична реакция, причинена от свръхчувствителност към някоя от
съставките на продукта.
Внимание
Да не се употребява от лица, алергични към прополис.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Ingredients:
PETROLATUM, LANOLIN CERA, ALCOHOL, AQUA, PROPOLIS CERA, ANTHEMIS NOBILIS
Intended use:

-

cosa irritation and painful defecation.

-

damaged mucosa. With facilitated defecation (without pain and strain), mucosa
recovers very quickly.
Instructions for use
During the acute periods, apply Apimed Hemopro ointment on clean anorectal
area in the morning and in the evening. Later, when symptoms relieve apply only
in the evening. It can also be applied by using applicator put on the tube instead of
the cap. Before use, remove the protector from the applicator’s top.
Contraindications
Allergic reaction caused by hypersensitivity to an ingredient of the product.
Caution:
Persons allergic to propolis should not use this product!
Keep out of the reach of children
Safekeeping:
Store in a dry and cool place.
Net quantity:
20 g, REF 1101
40 g, REF 1107

Съхранение
Да се съхранява на сухо и хладно място.
Нетно количество:
20 g, REF 1101
40 g, REF 1107

APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10.090 Zagreb, Croatia, EU
Batch number and Expiry date are printed on the package.

Прозиводител:
APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Хърватия
Дистрибутор:
Ведра Интернешънъл АД, София 1407, ул. Червена стена 58, ап. 1
Серийният номер и срокът на годност са отпечатани на опаковката.
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