
ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ПРОПОЛІС
(PROPOLIS)

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: фенольний гідрофобний препарат прополісу;
1 супозиторій містить: фенольний гідрофобний препарат прополісу (у перерахуванні на 50 % вміст суми фенольних сполук) – 0,1 г (100 мг);
допоміжні речовини: диметилсульфоксид, пропіленгліколь, твердий жир.
 
Лікарська форма. Супозиторії.
Супозиторії від світло-коричневого до темно-коричневого кольору, кулеподібної форми, зі специфічним запахом. Допускається наявність 
нальоту і неоднорідність забарвлення у вигляді вкраплень та мармуровості.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
АТ «Лекхім-Харків». Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз’їзду,  36.
 
Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування геморою і анальних тріщин для місцевого застосування. Код АТС C05A X.
 
Фенольний гідрофобний препарат прополісу забезпечує протизапальну, репаративну та антимікробну дію. Присутність димексиду у складі 
супозиторіїв доповнює спектр активності препарату знеболювальними властивостями, підвищує резорбцію фармакологічних речовин крізь 
слизову оболонку.
Пропіленгліколь і основа створюють умови для реалізації терапевтичних ефектів діючих речовин супозиторіїв.
 
Показання для застосування.
Проктити, анальні тріщини, післяопераційні рани дистального відділу прямої кишки.
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату, алергічні реакції на продукти бджільництва.
 
Особливі застереження.
Перед застосуванням супозиторія необхідно:
– по лінії перфорації блістерної упаковки відірвати один супозиторій у первинній упаковці;
– далі необхідно потягнути за краї плівки, розриваючи її у різні боки, і звільнити супозиторій від первинної упаковки.
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. 
У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе за призначенням лікаря у випадку, коли очікувана користь для 
матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі
з іншими механізмами.
Будь-яких даних щодо впливу препарату на здатність керувати автомобілем або працювати з механізмами немає.
 
Діти.
Препарат не застосовується для лікування дітей віком до 7 років.
 
Спосіб застосування та дози.
Дорослим і дітям старше 7 років по 1 супозиторію 3 рази на добу після спорожнення кишечнику. Тривалість курсу лікування визначає лікар 
залежно від тяжкості захворювання та може скласти від 8-10 днів до 14-21 дня.
 
Передозування.
Не встановлено.
 
Побічні ефекти.
Можливі алергічні реакції.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій .
Можна застосовувати у комбінації з іншими препаратами, призначеними для лікування супутніх захворювань. Не рекомендоване одночасне 
застосування з іншими продуктами бджільництва.
 
Термін придатності. 2 роки.
 
Умови зберігання.
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
 
Упаковка.
По 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці.
 
Категорія відпуску.  Без рецепта.


