Pred začetkom uporabe natančno preberite to navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Galenski izdelek je na voljo brez recepta, kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno,
da vam bo kar najbolje koristil. Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
Če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu, se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom. Preberite poglavje 4.
Če se vam stanje ne izboljša v enem tednu ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.
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1. Kaj je Mazilo proti hemoroidom in za kaj ga uporabljamo
KAKO MAZILO PROTI HEMOROIDOM DELUJE
Mazilo proti hemoroidom vsebuje učinkovine, ki lajšajo težave pri hemoroidih.
Bizmutov subgalat, cinkov oksid, perujski balzam in tekoči ekstrakt virginskega nepozebnika
delujejo adstringentno in antiseptično. Izvleček vrtnega ognjiča deluje protivnetno, protimikrobno
in pospešuje celjenje ran. Lidokainijev klorid blaži bolečine in srbenje.
KDAJ UPORABLJATI MAZILO PROTI HEMOROIDOM
Mazilo proti hemoroidom priporočamo za zdravljenje notranjih in zunanjih hemoroidov, ekcema
in srbečice okoli zadnjika, analnih razpok ter za lajšanje težav pred in po operaciji hemoroidov.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo proti hemoroidom
MAZILA PROTI HEMOROIDOM NE UPORABLJAJTE
• če ste preobčutljivi na katero od sestavin tega izdelka (navedeno v poglavju 6)
DRUGA ZDRAVILA IN MAZILO PROTI HEMOROIDOM
Lidokainijev klorid lahko spremeni delovanje zdravil, ki se uporabljajo pri aritmiji srca,
zato priporočamo previdnost pri uporabi mazila pri teh bolnikih.
NOSEČNOST IN DOJENJE
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte s svojim
zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
Ni podatkov o varnosti uporabe Mazila proti hemoroidom v času nosečnosti ali dojenja.
OTROCI
Uporaba pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ni priporočljiva
zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov.
VPLIV NA SPOSOBNOST UPRAVLJANJA VOZIL IN STROJEV
Ni znano, da bi mazilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.
OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
Mazilo proti hemoroidom vsebuje:
• lanolin (E913), ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije,
• perujski balzam, ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije.
Če se vam stanje v enem tednu ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.
V primeru pogostih krvavitev iz hemoroidov se pred uporabo mazila posvetujte
z zdravnikom. Ne sme priti v stik z očmi; če se to zgodi, jih izperite z veliko količino mlačne vode.
3. Kako uporabljati Mazilo proti hemoroidom
Natančno upoštevajte navodila farmacevta ali zdravnika.
Če zdravnik ali farmacevt ne svetujeta drugače, upoštevajte naslednja navodila.
Mazilo proti hemoroidom je najbolje uporabljati po odvajanju blata. Pred nanosom je potrebno
analni predel temeljito umiti s hladno vodo ali ohlajenim kamiličnim čajem oz. čajem

iz hrastove skorje. Pri zunanjih hemoroidih nanesite mazilo v tankem sloju na prizadeti predel
2 do 3-krat dnevno, tako da ga nežno vtrete.
Pri notranjih hemoroidih s pomočjo priloženega nastavka previdno iztisnite mazilo iz tube v danko.
Priporočena je uporaba mazila dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer). Zdravljenje lahko traja največ
14 dni. Uporaba rektalnega mazila lahko povzroči obarvanost perila, zato svetujemo, da perilo na
primeren način zaščitite.
4. Možni neželeni učinki
Tudi Mazilo proti hemoroidom ima lahko neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri
vseh bolnikih. V redkih primerih lahko povzroči kožne preobčutljivostne reakcije
ali draženje kože na mestu nanosa.
POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH
Če se pojavi katerikoli neželeni učinek, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na naslov:
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si
S tem ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij
o varnosti tega izdelka.
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Shranjujte nedosegljivo otrokom!
Mazila proti hemoroidom ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na
ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
Izdelka ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke, ampak med nevarne
odpadke v komunalnih zbirnih centrih ali kot odpadna zdravila v lekarni.
Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.
6. Dodatne informacije
SESTAVA
1 g rektalnega mazila vsebuje:
30 mg lidokainijevega klorida (Lidocaini hydrochloridum), 20 mg tinkture vrtnega ognjiča
(Calendulae officinalis L., flos.), 50 mg tekočega ekstrakta listov virginskega nepozebnika
(Hamamelis virginiana L., folium), 50 mg bizmutovega subgalata (Bismuthi subgallas),
50 mg cinkovega oksida (Zinci oxidum), 50 mg perujskega balzama (Balsamum peruvianum).
Pomožne snovi: beli vazelin, lanolin (E913).
IZGLED MAZILA PROTI HEMOROIDOM IN VSEBINA PAKIRANJA
Mazilo proti hemoroidom je rumenorjave barve, značilnega vonja.
Na voljo je tuba s 30 g mazila v škatlici z nastavkom in priloženim navodilom.
NAČIN IZDAJE MAZILA PROTI HEMOROIDOM
Mazilo proti hemoroidom je galenski izdelek, ki se izdaja brez recepta v lekarnah.
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