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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ДІЛАТІЛ мазь
Опис.Мазь білого або майже білого кольору зі слабким специфічним запахом.
Властивості.Є дієвим засобом для прискорення процесу загоювання тріщин і рубців в області задньогопроходу, зменшує свербіж шкіри навколо ануса, запобігає дискомфорту та напруженню. Крімтого, сприяє місцевому знеболенню, покращує кровопостачання, зменшує застійні явища.Сприяє розслабленню м’язів ануса, розширенню судин слизової прямої кишки та поліпшуєкровообіг в місці нанесення.
Склад:Парафін білий мʼякий – 2,00 г (g), Олія мінеральна Пропіленгліколь, Полоксамер 338,Макроголу 20, цетостеариловий эфір, Цетостеариловий спирт, Дилтіазему - 0,02 г (g);Метилурацил – 0,05 г (g); Лідокаїну – 0,03 г (g).
Рекомендації щодо застосування:Мазь для ректального застосування.Для полегшення та в комплексній терапії в проктології: при тріщинах заднього проходу тагеморої в якості медичного виробу.Основні спектри дії мазі:

 Допомагає полегшити свербіж, печіння та біль, що пов'язані з гемороєм.
 Сприяє процесу загоювання ран слизової оболонки.
 Сприяє оновленню клітин та регенерації тканин.
 Допомагає захистити подразнені та запальні ділянки при тріщинах задньогопроходу.
 Поліпшує кровообіг в місці нанесення.Також мазь Ділатіл можна використовувати перед інструментальними дослідженнями впроктології для полегшення процесу діагностики.

Спосіб застосування.Мазь слід застосовувати ректально. Наносити приблизно 1 см мазі 1-2 рази на добу вранці іввечері.Використовувати не більше 10 днів, потім необхідно зробити перерву 2-3 тижні, і, занеобхідності, повторити процедуру.При діагностиці мазь застосовувати за 15-20 хвилин до початку процедури.При внутрішніх гемороїдальних вузлах мазь вводити за допомогою насадки, яка вкладенаокремо в упаковку та нагвинчується на тубу. Перед застосуванням необхідно зняти заплікатора захисний ковпачок. Прикріпити аплікатор до тюбика і видавити мазь у кількості,достатній для змащування аплікатора. Мазь обережно наносити через аплікатор на ураженіділянки ззовні або всередині заднього проходу у кількості, достатній для обробки ураженихділянок. Після кожного використання старанно промити аплікатор теплою водою і поміститийого в захисний ковпачок.
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Особливості застосування.Для індивідуального застосування.Уникати контакту з очима та чутливими ділянками шкіри. У разі випадкового потрапляннямазь в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів мазі, вагітність, період лактації.
Термін придатності. 4 роки.
Умови зберігання.Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до25 °С.Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після відкриття 6 місяців.
Упаковка.Мазь по 15 г у тубі.
Тлумачення символів, які наведені на маркуванні.
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Користуйтеся інструкцією щодо використання
Ознайомитися з попередженнями та запобіжними заходами

25°С
2°С

Обмеження температури від від 2 °С до 25 °С
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