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Будь ласка, уважно прочитайте інформацію перед використанням!

ДІЛАТІЛ ДУО
супозиторії ректальні

Інструкція із застосування

ДІЛАТІЛ ДУО, супозиторії ректальні – вироби, які призначені для забезпеченняпрофілактики і загоєння тріщин в ділянці заднього проходу, зменшення болю, запалення,печіння, свербіння, подразнення та інших неприємних симптомів при геморої.
Склад:ДІЛАТІЛ ДУО супозиторії ректальні. Один супозиторій містить твердий жир (суміштригліцеридів, дигліцеридів та моногліцеридів вищих жирних кислот рослинногопоходження), флавоноїди екстракту коров’яка (діосмін - 0,45 г (g), гесперидин -0,05 г (g),лідокаїну – 0,03 г (g).ДІЛАТІЛ ДУО, супозиторії ректальні не містять інгредієнтів тваринного походження.
МЕХАНІЗМ ДІЇ складових:
Виріб на основі рослинної сировини з комплексною дією, обумовленою багатовекторноюактивністю біологічно активних речовин, які наявні в складі виробу здійснюєпротизапальну, імуномодулюючу, репаративну (ранозагоювальну), антисептичну дії.Сприяє полегшенню та заспокоєнню подразнень та тріщин анального сфінктера, покращуєкровопостачання, зменшує застійні явища (основна причина геморою) прямокишковоїанальної лінії.Лідокаїн – полегшує введення та використання медичного виробу. Лідокаїн є місцевиманестетиком, послаблює свербіж, печіння та біль, спричинені гемороєм.За рахунок наявності твердих синтетичних жирів створюється захисний фізичний бар’єр вмісці нанесення від проникнення фекалій в область запалення. Флавоноїди екстрактукоров’яка в свою чергу покращують мікроциркуляцію та кровообіг в місці нанесення,зменшують венозний застій в гемороїдальному вузлі. Підвищується еластичність, судиниприходять в норму, завдяки чому усуваються основні чинники, що призводять доутворення геморою.
Показання:
ДІЛАТІЛ ДУО, супозиторії ректальні призначені для забезпечення профілактики ізагоєння тріщин в ділянці заднього проходу, зменшення болю, запалення, печіння,свербіння, подразнення та інших неприємних симптомів при геморої.
Дозування та спосіб використання:
Одну свічку вранці і одну ввечері.
При досягненні позитивного ефекту слід зменшити дозу до 1 свічки на день.
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Перед використанням ДІЛАТІЛ ДУО, супозиторії ректальні та після кожноговипорожнення кишечника промити шкіру теплою водою без мила і протерти м’якоютканиною.
Можна змочити свічку невеликою кількістю води, щоб полегшити введення. Лягти на бік іввести свічку у задній прохід. Вимити руки.
Якщо свічка занадто м’яка, її можна охолодити в холодильнику або потримати у холоднійводі перед видаленням з обгортки.
ВАГІТНІСТЬ: ДІЛАТІЛ ДУО, супозиторії ректальні не можна застосовувати вагітним.
Побічні дії: індивідуальна непереносимість компонентів. Іноді можуть виникати місцевийвисип, подразнення або свербіж (рідко).
Протипоказання: Не використовувати у разі індивідуальної чутливості до компонентів.
Запобіжні заходи:
Тільки для ректального використання. Не можна ковтати в середину.
Уникати потрапляння в очі. У разі попадання в очі необхідно добре промити їх водою.
Призначені для безперервного застосування протягом не більш ніж 60 хвилин.
У разі виникнення кровоточивості або запального процесу слід припинити застосуваннязасобу і звернутися до лікаря.
Форма випуску: по 5 супозиторіїв ректальних у стріпі, по 2 стріпа в пачці, або по 7супозиторіїв ректальних у стріпі в пачці.
Термін придатності: 5 років. Дата кінцевого терміну використання вказана на коробці.Не застосовувати виріб після закінчення терміну придатності і якщо упаковка відкритаабо пошкоджена.
Умови зберігання: Зберігати при температурі від 2 °С до 25 °С в недоступному для дітеймісці.
Тлумачення символів, які наведені на маркуванні.

Познака Назва познакиВиробник
Дата виготовлення
Термін використання
Код партії
Користуйтеся інструкцією щодо використання
Ознайомитися з попередженнями та запобіжними заходами
Не використовувати в разі пошкодження паковання
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Повторно не використовувати

25°С
2°С

Обмеження температури від від 2 °С до 25 °С

Знак відповідності технічним регламентам
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