
JutaVit - Prokterin végbélkenőcs
Aranyér és végbélrepedés kezelésére

Orvostechnikai eszköz az anorectalis csatorna gyógyulási folyamatainak 
kiegészítésére.

Aktív növényi összetevőket tartalmazó speciális krém, mely az aranyér-visszér szindróma 
(külső és belső aranyér) és végbélrepedés tüneti kezelésére, valamint az anális nyálkahár-
tya normál funkciójának visszaállítására alkalmazható. A védő és síkosító �lmréteget 
alkotó komponenseknek köszönhetően a krém mechanikai védőréteget képez, mely 
segíti a sérült nyálkahártya izolálását és hidratálását, mindezzel elősegítve a szöveti 
regenerációt, a fájdalom és égő érzés enyhülését, így azonnali és tartós hatást biztosít a 
kezelés helyén. 

PEG, PARABÉN, FENOXIETANOL, EDTA, SLS, SLES MENTES TERMÉK!

Alkalmazása: 
Használja a speciális endorectalis kanült az alábbi utasításokat követve.
1. A tubus végét lyukassza át a zárókupak külső oldalán lévő perforátor segítségével.
2. Távolítsa el az adagoló-applikátor kupakját.
3. Kis mennyiségű termék kinyomásával sikosítsa az applikátor végét.
4. Csavarja fel a rektális applikátort a tubusra.
5. Az applikátort helyezze a végbélbe, majd nyomja meg a tubust amíg elegendő mennyi-
ségű terméket adagol.
6. Használat után tisztítsa meg az applikátort meleg, szappanos vízzel és zárja vissza a 
kupakot.

Adagolás: A kenőcsöt szükség szerint alkalmazza. A használatot naponta többször is 
megismételheti akár huzamosabb ideig. 



Figyelmeztetés: Helyi alkalmazásra. Ne nyelje le a készítményt. Szembe ne kerüljön. 
Gyermekektől elzárva tartandó. Allergia vagy érzékenység esetén a kezelést azonnal abba 
kell hagyni. Ne használja felületi sérülések esetén. Terhesség alatt és az egyidejű 
gyógyszeres terápiák esetén beszéljen kezelőorvosával / gyógyszerészével. Ne használja a 
terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után, vagy amennyiben a csomagolás 
nincs megfelelően lezárva. Szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után 1 hónapig 
használhazó fel.

Összetevők: víz, glicerin, nátrium-hialuronát, tokoferil-acetát, Menta Piperita olaj, mentol, 
Ruscus Aculeautus kivonat, Boswellia Serrata kivonat, eugenol, Centella Asiatica kivonat, 
Aloe Barbadensis levél nedve, karbamid, serin, trehalóz, pentilénglikol, algin, glicerin 
poliakrilát, caprilic glikol, pullulan, dinátrium-foszfát, kálium-foszfát, nátrium-poliakrilát, 
benzil-alkohol, dehidro-ecetsav, decilénglikol, caprilil glikol, fenil-propanol.

A készítmény nem gyermekgyógyászati felhasználásra készült.

Tubus 30g + 1 applikátor
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