پماد آنتی هموروئید

ساخت شركت داروسازي ابوريحان ،تهران-ايران

98 MM

220 MM

مشخصات دارو:
لیدوکائین  5گرم  +هیدروکورتیزون استات  0/275گرم  +آلومینیوم ساب
استات  3/5گرم  +زینک اکساید  18گرم  ،مواد فعال دارویی پماد آنتی
هموروئید می باشند.
دسته دارويي:
ضد هموروئید
موارد مصرف:
پماد آنتی هموروئید جــهت درمــان هموروئید داخلی و دیگر اختالالت مجرای
مقعدی مانند التهاب راســت روده ،شقاق همراه با فیستول و آزردگی و خارش
اطراف مقعد و ادم بعد جراحی مصرف می شود.
موارد منع مصرف :
در موارد حساسیت مفرط نسبت به آن  ،در بیماران مبتال به عفونت ثانویه ،
ضایعات قارچی و ویروسی  ،ضایعات سلی مقعد منع مصرف دارد.
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
مصرف در حاملگي و شيردهي:
استعمال این دارو در بارداری و شیردهی تنها با توصیه پزشک می باشد.
موارد هشدار و احتیاط:
بیماران حساس  ،بیمارانی که مخاط آنها به شدت آسیب دیده و یا دچار عفونت
است  ،بیمار تحت درمان با سایر کورتیکوستروئیدها
تداخالت دارویی
هر دارو به موازات اثرات درمانی ،ممکن است عوارض جانبی ناخواسته در
افراد ایجاد کند هر چند که همه عوارض جانبی در همه افراد دیده نمی شود.
درصورت استفاده از داروهای زیر حتما پزشک خودرا مطلع سازید:
داروهای بتا بالکر(مانند پروپرانولول) از طریق کاهش جریان خون کبدی ،ممکن
م لیدوکائین موجود در فرآورد ه را کاهش دهند.
است سرعت متابولیس 
سایمتیدین از طریق کاهش متابولیسم داروهای موجود در این فرآورده ،ممکن
م آن ها را به تاخیر بیاندازد.
است متابولیس 
مقدار و نحوه مصرف دارو:
یک اپلیکاتور پماد  ،صبح و شب بر حسب نیاز و بر اساس دستور پزشک مصرف
شود.
نکات قابل توصیه درمورد مصرف پماد آنتی هموروئید :
–قبل از استعمال پماد ،مقعد را کامال با آب و صابون شسته و تمیز نمایید.
– قبل و پس از استفاده از اپلیکاتور ،برای زدن پماد ،آن را با آب و صابون
شسته و تمیز نمایید.
– چنانچه استعمال یک نوبت از دارو را فراموش کردید ،به محض به یادآوردن
آن را استفاده کنید  .ولی اگر زمان استعمال نوبت بعدی فرا رسیده باشد ،از
مصرف دوباره دارو خودداری کنید.
سمیت  /عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض
ناخواسته نیز شود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود،لیکن در
صورت بروز هرعارضه ای با پزشک مشورت کنید:
در صورت مصرف بیش از حد دارو ،عوارض سیستمیک ممکن است بروز نماید.
عصبانیت  ،سرگیجه،تاری دید ،لرزش ،خواب آلودگی،تشنج و بیهوشی ،ضعف
تنفسی ،کاهش فشار خون ،ضعف میوکارد ،برادیکاردی ،ضایعات جلدی
،کهیر،ادم،واکنشهای شبه آنافیالکتیک
در صورت بروز عوارضی مثل خارش ،قرمزی ،راش پوستی ،سوزش و درد
و واکنش های حساسیتی و خونریزی مقعدی که قبل از استعمال دارو وجود
نداشته است به پزشک خود مراجعه نمائید.
شرایط نگهداری ،اشکال دارویی و نوع بسته بندی:
در دمای کمتر از30درجه سانتی گراد و از یخ زدگی محافظت نمایید..
دورازدسترس کودکان نگهداری نمایید.

