
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare deoarece 
conțin informații importante pentru utilizator. 
Acest produs este un dispozitiv medical pentru adulți 
și trebuie utilizat conform indicațiilor date pentru 
a obține maximum de eficacitate.

Păstrați Instrucțiunile de utilizare. S-ar putea să fie necesar 
să le recitiți.

Compoziție
Sucralfat, unt de cacao, lanolină (de origine vegetală), 
vaselină albă, ceară albă (ceară de albine), apă purificată, 
caprilil glicol, extract de gălbenele, extract de mușețel, 
extract din frunze de hamamelis.

Forma farmaceutică
Unguent rectal. Fiecare tub conține 25 g unguent rectal.
Conținutul cutiei de carton: tub împreună cu un aplicator 
din plastic care trebuie înșurubat pe tub.

Ce este Repaherb unguent rectal și pentru 
ce se utilizează?
Repaherb unguent rectal este destinat pentru 
tratamentul simptomelor asociate afecțiunii hemoroidale 
și a complicațiilor acesteia (de exemplu eczemă, 
fisură anală). Acoperă și protejează epiderma, asigură 
o ameliorare a inflamației, mâncărimii pielii, favorizând 
regenerarea pielii. Ameliorează uscăciunea pielii, ajutând 
la vindecarea rănilor, reduce riscul de fisură anală și apariția 
de leziuni datorate defecării.

Când trebuie să evitați utilizarea 
Repaherb unguent rectal?
Nu utilizați dacă sunteți hipersensibil la lanolină sau 
la oricare dintre celelalte ingrediente ale acestui produs. 
Nu utilizați în cazul sângerărilor hemoroidale.

Sarcina și alăptarea
Utilizarea Repaherb unguent rectal nu este contraindicată 
în sarcină și alăptare, dar în aceste situații este 
recomandată consultarea medicului dumneavoastră.

Interacțiuni cu alte produse
Nu se cunosc interacțiuni ale unguentului rectal Repaherb 
cu alte produse, de aceea se recomandă să consultați 
medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza 
acest unguent în asociere cu alte preparate pentru 
uz rectal.

Utilizarea concomitentă a unguentului rectal cu 
prezervativul poate reduce siguranța efectului contraceptiv.

Cum să utilizați Repaherb unguent rectal?
Utilizați întotdeauna dispozitivul conform Instrucțiunilor 
de utilizare.

Dacă utilizați altfel de cum este prevăzut în instrucțiunile 
de utilizare simptomele pot să nu fie ameliorate suficient, 
sau poate să apară iritație.

Spălați-vă pe mâini înainte de a utiliza 
Repaherb unguent rectal.
Doza recomandată este: unguentul trebuie aplicat în jurul 
anusului, preferabil după defecare și clătire, sau o mică 
cantitate de unguent (de mărimea unei boabe de fasole) 
poate fi introdusă în interiorul rectului cu ajutorul 
aplicatorului. Asigurați-vă că aplicatorul este conectat 
corect la tub.

Înainte de utilizare asigurați-vă că ambalajul este intact, 
cutia conține toate componentele și atât tubul cât 
și aplicatorul nu sunt deteriorate. Spălați aplicatorul cu apă 
caldă și săpun și închideți tubul cu capacul protector după 
fiecare utilizare.
Spălați-vă întotdeauna pe mâini după utilizarea 
unguentului. Este recomandată utilizarea unguentului 
o dată sau de două ori pe zi. Aplicatorul poate fi utilizat 
de o singură persoană. 

Nu trebuie aplicat în ochi sau în apropierea ochilor, în gură 
sau pe mucoasa gurii. Dacă unguentul este aplicat pe una 
din zonele menționate mai sus, trebuie să curățați și să 
spălați zona.

Unguentul poate păta îmbrăcămintea, de aceea 
se recomandă utilizarea absorbantelor. 

Perioada de utilizare depinde de ameliorarea simptomelor, 
dar poate fi utilizat până la 4 săptămâni fără întrerupere.
Consultați medicul dacă simptomele dumneavoastră 
nu se ameliorează în 1–2 săptămâni.

Reacții adverse posibile
Utilizarea oricărui preparat local – în special o perioadă 
lungă de timp – poate duce la reacții de hipersensibilitate, 
a căror simptome sunt senzație de arsură, mâncărime, 
durere, eritem. Dacă prezentați aceste simptome în timpul 
utilizării acestui dispozitiv medical, întrerupeți tratamentul 
și consultați medicul. 

Dacă prezentați oricare alte reacții adverse nemenționate 
în aceste Instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să consultați 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. 

Precauții
Nu lăsați la vederea și îndemâna copiilor! Evitați contactul 
cu ochii! Nu înghițiți preparatul!
Repaherb unguent rectal nu se utilizează intravaginal. 

Data de expirare și condiții de păstrare
Data de expirare este menționată pe cutie și tub. Data 
de expirare și lotul de fabricație sunt menționate pe tub 
în partea de sudură.
Nu utilizați unguentul după data de expirare. Data 
de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
       

25°C

    A nu se păstra Repaherb unguent rectal 
         la temperaturi peste 25°C.

 A se feri de lumina soarelui.

Nu aruncați niciun dispozitiv medical pe calea apei 
sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum 
să aruncați dispozitivele medicale pe care nu le mai folosiți. 
Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Aceste Instrucțiuni de utilizare au fost aprobate/revizuite 
în Martie 2017
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 Fabricant și distribuitor:
Egis Pharmaceuticals PLC
1106 Budapesta, Keresztúri út 30-38, Ungaria. 

Semnificația simbolurilor utilizate pe ambalaj

Atenție! Citiți cu atenție înainte de utilizare

Consultați Instrucțiunile de utilizare

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.
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