
PLERUDIN 
~ ~ 

VISSZERKREM 

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, 
olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E 
recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, 
múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet ' ". 
optimális hatás érdekében azonban , elengedhetetlen 
a készítmény körültekintő , előírásszerű alkalmazása. 
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szerep
lő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. 
Hatásra vonatkozó adat 
A PLERUDIN visszérkrém gyógyszernek nem minő
sülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szak
irodalmi adatok igazolják. 

Mi a hatóanyaga? 
1 g emulziós krém 1,25 ATE (antitrombin egység) 
Hirudo medicinalis extraktumot (standardizált orvosi 
pióca kivonatot) és 0,24 g Calendula flos extraktumot 
(körömvirág kivonatot) tartalmaz, 

Mit tartalmaz még a készítmény? 
A készítmény segédanyagai : cetilstearil-alkohol, 
nátrium-Iaurilszulfát, vazelin , folyékony paraffin, glice
rin , trietanolamin, béta-karoJin színezőanyag és víz. 
Konzerváló szer: metil-paraben. 

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása? 
Súlyosabb, elhanyagolt állapotú visszeres bántalmak 
(visszeres csomók, gyulladásos vénatágulatok, a beteg 
területen megjelent kékes-lilás elszíneződések, vizenyős 
duzzanatok) hatékony kiegészítő kezelésére. Alkalma
zásával oldódik avisszeres, vérömlenyes terület gör
csös, fájdalmas feszülése. Ütődéseknél , rándulásoknál 
keletkező vérömlenyek, fájdalmas duzzadások, vizenyő k 
gyors felszívódásának elősegítésére . 

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni? 
Az alkotórészek bármelyikével szembeni ismert aller
gia (körömvirág, metil-paraben). A krém nem vihető fel 
nyílt sebre, hámsérült (pl. égett) bőrfelületre. 

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt? 
Ügyelni kell arra, hogy szembe, nyálkahártyára (szájba, 
orrba) ne kerüljön. A visszér diagnózisának felállítása 
orvosi feladat; fontos a hasonló panaszokat előidéző , 
egyéb lehetséges okok kizárása és a rendszeres 
orvosi ellenőrzés . 

Alkalmazhat ják-e a készítményt gyermekek is? 
A krémet 5 éven aluli gyermekeknél ne alkalmazzuk. 

Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel? 
A teljesebb hatás biztosítása érdekében a PLERUDIN 
visszérkrém alkalmazása előtt az érintett bőrfelületet a 
gyógyszerektől és az egyéb vegyi anyagoktól meg kell 

tisztítani. Gyógyszerekkel és egyéb anyagokkal való köl
csönhatások nem ismeretesek. A krémmel egyidejűleg 
lehetőleg ne alkalmazzon más hatóanyagú krémet. 

Mit kell megfontolni várandóság és szoptatás ideje 
alatt? 
Külön előírások nincsenek a készítmény ezen élethely
zetben történő alkalmazására. 
Adott esetben (súlyosabb állapot) a krém alkalmazá
sát beszélje meg kezelőorvosával. 

Mi az ajánlott adag? 
A krémet szükség szerint naponta 2-5 alkalommal a 
kezelendő testrészre (gyulladt visszér, ütődés vagy rán
dulás következtében keletkezett duzzanat, vérömleny 
stb.) kenjük kb. 1 mm vastagságban, és óvatosan a 
bőrbe simít juk. Súlyosabb esetekben a krémet pako
lásként alkalmazzuk a következő módon. A PLERUDIN 
visszérkrémet vastagabban (kb. 2 mm) kenjük a 
kezelendő területre, fedjük le vékony, tiszta vászon
kendővei, majd műanyag fóliával és a fóliát mintegy 
dunsztkötésként fedjük le fáslival, gézzel vagy tiszta 
vászonkendővel. AJ)akolf!§t legalább 30 ~rcig hagy
juk a kezelendő testrészen. Visszeres bántalmak 
kezelése esetén a beteg területet naponta legalább 
egy-két alkalommal (reggel és este) késpenge vastag
ságban kenjük be, és finoman dörzsöljük a bőrbe . A 
lábakat, ha az lehetséges, minden kezelés után, de 
legalább az esti kezeléskor 20-30 percre polcoljuk fel. 

Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény? 
Ritkán helyi allergiás reakciók jelentkezhetnek. Ilyen 
esetekben a krémet vízzel a lehető leggyorsabban le 
kell mosni, és a további kezelést fel kell függeszteni. 

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény? 
A PLERUDIN visszérkrém természetes eredetű ható
anyagai lehetővé teszik a hosszabb, kúraszerű alkal
mazást (egy átlagos kúra időtartama visszérbetegség 
esetén, a betegség súlyosságától függően 4-12 hét, 
hematómák (vérömleny) esetében a kiterjedés nagy
ságától függően 1-3 hét. 
Amennyiben tünetei fenti idő elteltével nem javulnak, 
vagy nem múlnak el , az esetben keresse fel kezelő
orvosát. 

Hogyan kell tárolni a készítményt? 
Legfeljebb 25 oC-on. Sugárzó hótől (pl. napfény) óvjuk. 
Gyermekektől elzárva tárolandó! 
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