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Пере0 вlкчванням пораdьmесь з лiкарем,

5 супозчmорiiЬ

,{ля 0орослчх

Ефекmuвнuй 0опомiжнчй засiб
прч лi ку BaHHi просmаmumiв

,Щопоможе зняти запалення передмiхуровоТ залози
та нормалiзувати сечевипускання.

1 супозиторlй м!стить:
О iхтамолу 0,15 г,

Ф калiю йодиду 0,'I г,

@ екстракту гамамелiсу (Hamamelis) 0,1 г
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Профiлактично-гiгiенiчний засiб

flля використання при гiпертрофi'i та
запаленнi передмiхуровоi залози.

€клад:
lхmаммолу-0,1 5е,
Калiя uodudy - 0,1 0 z,

Ексmракmу zамамелiсу - 0,10e

гамамелiс
(Н о mо m el i s virg i пi ап а)

,Qикоростучий чагарник, що зустрiчасться на

Атлантич ному узбережжi П iвнiчно'i Америки,
на Чорноморському узбережжi Кавказу та у
Схiднiй Азii'. Листя, квiти та кору гамамелiсу у
продовж BiKiB вважали лiкувальними
засобами.

Активнi речовини рослини - гамамелiтанин,
ефiрнi масла та флавоно'lди мають проти-
запальну, кровозуп и няючу. сосудозвужуючу
та антибактерiальнудiю.

Гамамелiс € одним з найкращих засобiв при
варикозному розширеннi вен, при
тромбофлебiтах та кровоточачому гемороi'.
Також BiH ма€ потужну в'яжучу властивiсть,

що сприя€ усуненню запалень i спазмiв,
зменшенню набряку.

tхтаммол

lхтаммол - aMMoHicBa сiль - продукт сухоТ
перегонки бiтумiнозних сланцiв.
Мас антимiкробний вплив стосовно грибiв,

дрiжжiв та бактерiй (стафiлококкiв i

стрептококкiв), та проявля€ локально-
анестезуючi властивостi.

lхтаммол також регулюс судинний тонус,
вiдновлюс кровообiг, покращус обмiн
речовин.
Застосовусться при захворюваннях шкiри та
органiв малого тазу (простатит, метрит,

параметрит, сальпiнгит та iншi запальнi
захворювання).

Калiя йодид

Калiя йодид - калiсва сiль йодоводородноТ
кислоти.

Калiя йодид сприя€ розсмоктуванню
iнфiльтратiв, справля€ протизапальний та
протигрибковий вплив.

Сукупна дiя компонентiв препарату
- анmuсепmччна,
- проmuзапальна,
- в'яжуча,
- спазмолimччна,
- зменLцу€поOразнення,
- знiмас набряк переOмiхурово| залозu.

Рекомендустся для комплексного лiкування
хронiчних неспецифiчних простатитiв, що
супроводжуються розладами сечовипус-
кання, хронiчних простатитiв на фонi
гiперплазir' передмiхуровоi залози, а також
при функцiональних розладах сечовипус-
кання (дiзурiil HiKTypii, поллакiурiТ).

3меншус запальну реакцiю та набряк в

тканинi передмiхурово'i залози, сприя€
посиленню 'ii ceKpeTopHoi' активностi, мас
антипролiферативний вплив на фiбро-
бласти*
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lнформацiя 0ля вчкорuсmання у професiйнiй
diяльносmi меdччнчмч mа фармацев-
mччнчмч працiвнчкамu.
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