
Анестезол
Склад.
діючі речовини: бензокаин, вісмуту субгаллат, цинку оксид, ментол;

1 супозиторій містить бензокаїну (0,1 г) 100 мг, вісмуту субгаллат (0,04 г)
40 мг, цинку оксиду (0,02 г) 20 мг, ментолу (0,004 г) 4 мг;

допоміжні речовини: поліетиленоксид 1500, поліетиленоксид 400.

Лікарська форма.
Супозиторії.

Основні  фізико-хімічні  властивості:  супозиторії  зеленувато-жовтого
кольору, пулеобразной форми.

Фармакотерапевтична група.
Засоби  для  лікування  геморою  і  анальних  тріщин  для  місцевого

застосування. Местноанестезирующие кошти. Код АТС С05А D.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.

Анестезол®  -  комплексне  лікарський  засіб,  терапевтична  дія  якого
зумовлена фармакологічними властивостями активних компонентів, що входять
до  його  складу.  Анестезол®  надає  місцевоанестезуючу,  протизапальну  і
в'яжучу дію.

Фармакокінетика.
Ще не вивчалася.

Клінічні характеристики.

Показання.
Симптоматична терапія геморою та тріщин заднього проходу.

Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищена чутливість до

інших амідних анестетиків.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Ще не вивчалась.

Особливості застосування.



При  тривалому  застосуванні  препарату  необхідний  контроль  показників
крові.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Жінкам в період вагітності або годування груддю препарат призначає лікар,

враховуючи співвідношення ризик / користь.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

При  лікуванні  препаратом  рекомендується  утримуватися  від  керування
транспортними засобами та виконання робіт, які потребують підвищеної уваги і
точної координації.

Спосіб застосування та дози.
Перед застосуванням супозиторія необхідно:

 по лінії перфорації блістерної упаковки відірвати один супозиторій в
первинній упаковці;

 далі необхідно потягнути за краї плівки, розриваючи її в різні боки, і
звільнити супозиторій від первинної упаковки.

Препарат застосовують ректально. По 1 супозиторію 1-2 рази на добу після
очисної клізми кишечника або самостійної дефекації.

Тривалість  лікування  визначає  лікар,  враховуючи  перебіг  і  тяжкість
захворювання, досягнутий терапевтичний ефект.

Діти.
Даних про застосування препарату дітям немає.

Передозування.
При  застосуванні  в  терапевтичних  дозах  передозування  малоймовірне.

Можливе посилення проявів побічних реакцій. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.
Іноді виникають алергічні реакції, шкірний висип, свербіж. Препарат може

надавати  послаблюючу  дію,  викликати  печіння  в  задньому  проході.  При
тривалому  застосуванні  можуть  розвинутися  реакції  з  боку  крові
(метгемоглобінемія).

Термін придатності.
3 роки.

Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 ° C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.



По 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці.

Категорія відпуску.
Без рецепта.

Виробник.
Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків».

Місцезнаходження  виробництва  та  його  адреса  місця  здійснення
діяльності.

Україна,  61115,  Харківська  обл.,  Місто  Харків,  вулиця  Северина
Потоцького, будинок 36.

Інструкція  препарату Анестезол  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Анестезолу  з метою лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


