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memeThol Bariérový sprej

Poznámka

Pred použitím tohto prípravku 
si pozorne prečítajte návod na 
použitie.

Zložky

(1R,2S,5R)-2-izopropyl-5-metyl-
cyklohexanol, hydrogenuhličitan 
sodný, 7-(dimetylamino)
fenotiazin-3-ylidene]-dimetyla-
zanium; chlorid, 1,2-propanediol, 
destilovaná voda.

Účel použitia

memeThol Bariérový sprej znižuje 
a odstraňuje problémy pacientov, 
ktorí trpia hemoroidmi a ťažkos-
ťami v oblasti konečníka (análne 
trhliny).

Pre koho je určený 

Prípravok môžu používať dospelí 
pacienti s análnymi trhlinami a 
problémami s hemoroidmi. Prí-
pravok nesmú používať tehotné a 
dojčiace ženy, ako aj deti mladšie 
ako 15 rokov.

Indikácie

• Prípravok uvoľňuje nefarma-
kologickým spôsobom bolesti 
a svrbenie ako najvýraznejšie 
symptómy hemoroidov, nie je to 
liek.
• Prípravok vytvára mechanic-
kú bariéru na vonkajšej vrstve 
pokožky, a tak chráni podráždenú 
análnu oblasť proti mikrobiálnym 
účinkom. 
• Prípravok vytvorí jemnú vrstvu a 
zostáva v epiderme.
• Počas používania sa hemoroidy 
každým dňom zmenšujú až do ich 
vymiznutia.
• Prípravok zabezpečuje vhodné 
pH v análnej oblasti.
• Používaním prípravku sa trhliny 
a bolesti pacientov trpiacich 
hemoroidmi  zmenšujú, svrbenie 
a hygienické problémy miznú a 
kvalita každodenného života sa 
zlepšuje.

Kontraindikácie

• Len pre pacientov, ktorým boli 
diagnostikované hemoroidy. 
Pacienti s rektálnym prolapsom, 
prípadne análnymi kŕčovými 
žilami by tento prípravok nemali 
používať.
• Len pre zníženie bolesti 
spôsobenej hemoroidmi. Bolesti 
pacientov s anorektálnymi vredmi 
môžu pretrvávať.
• Prípravok  nesmú používať 
tehotné a dojčiace ženy, ani deti 
mladšie ako 15 rokov.
• Prípravok  nesmú používať 
osoby, ktoré sú alergické na kto-
rúkoľvek zložku prípravku .

Použitie

1) Pred použitím očistite a vysuš-
te análnu oblasť.
2) Prípravok vyberte z krabice a 
potraste.
3) Zaujmite polohu, ktorá je vhod-
ná pre nanesenie prípravku na 
oblasť postihnutú hemoroidmi.
4) Otočte aplikátor prípravku  
smerom nahor a nastriekajte na  
hemoroidy 7-8 krát. Dbajte na 
to, aby nedošlo ku zasiahnutiu 
genitálnej oblasti.
5) Po aplikácii prípravku  počkajte   
1-2 minúty v sediacej polohe.
6) Po 1-2 minútach si môžete 
obliecť  spodné prádlo. 
7) Ak si oblečiete spodné prádlo 
ihneď po aplikácii prípravku, môže 
dôjsť k jeho zafarbeniu do modra. 
8) Po aplikácii prípravku si 
dôkladne umyte ruky a znečistené 
miesta.
9) Prípravok používajte 1-krát  
denne podľa návodu bez preruše-
nia až do minutia prípravku.

Dávkovanie

• Prípravok používajte 1-krát 
denne.
• Aj keď bolesti ustúpia  pred 
minutím prípravku, pokračujte 
s každodennou aplikáciou na 
postihnutú  oblasť až do minutia 
prípravku.
• Ak po minutí  prvého balenia prí-
pravku nedôjde k zlepšeniu stavu  
hemoroidov na požadovanú úro-
veň, odporúčame nepretržité po-
kračovanie liečby druhým balením 
prípravku. (Vo vážnych prípadoch 
odporúčame používanie priamo 
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dvoch balení prípravku, hlavne v 
prípade tretieho a štvrtého stupňa 
hemoroidov).

Upozornenia pri manipulácii

• Pred každým použitím prípravok 
potraste.
• Používajte  podľa návodu na po-
užitie a v odporúčanom množstve 
bez prerušenia každý deň až do 
minutia prípravku.
• Na análnu oblasť nenanášajte 
iný prípravok.

Bezpečnostné opatrenia

• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Počas aplikácie prípravku nepite 
a nejedzte.
• Neaplikujte prípravok do  úst, 
nosa a na iné miesta okrem 
hemoroidov.
• V prípade znečistenia rúk, očí a 
úst, ihneď vypláchnite dostatoč-
ným množstvom vody.
• Neznečisťujte prípravkom svoje 
oblečenie a iné veci osobného 
použitia.

Nesprávny postup pri použí-
vaní a následky nesprávneho 
používania prípravku 

• Kontaminácia úst, nosa a očí 
môže spôsobiť pocit pálenia. 
Ihneď vypláchnite dostatočným 
množstvom vody.
• Nedodržanie návodu na použitie 
alebo nadmerné použitie môže 
spôsobiť svrbenie, pálenie alebo 
podráždenie pokožky.
• Prípravok uchovávajte pri izbo-
vej teplote.

NEDÁVAJTE DO CHLADNIČ-
KY, PRÍPRAVOK SA MÔŽE 
ZNEHODNOTIŤ.

Ako postupovať pri prvom 
použití

Pred prvým použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie. 
Dbajte na varovania pred a počas 
použitia prípravku. Prestaňte prí-
pravok používať v prípade výskytu 
alergie.

Podmienky uchovávania

• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Nevystavujte priamemu slneč-
nému svetlu a teplu.
• Odporúčaná teplota uchováva-
nia je 15 - 25°C.
• Uchovávajte na chladnom a 
suchom mieste.  Neuchovávajte v 
chladničke. Chráňte pred mrazom.
• Nepoužívajte po uplynutí dátu-
mu spotreby uvedeného na obale.

Zásady, ktoré treba dodržia-
vať pre trvalé zlepšenie

• Nejedzte štipľavé a korenisté 
jedlá.
• Nepite alkoholické nápoje.
• Stolicu pri vyprázdňovaní nevy-
tláčajte na silu.
• Pite dostatočné množstvo vody  
pre ľahké vyprázdňovanie.
• Vyhýbajte sa jedlám, ktoré 
spôsobujú zápchu.
• Každý deň zjedzte jedno kiwi pre 
uľahčenie vyprázdňovania.
• Jedzte celozrnný chlieb na-
miesto bieleho pečiva.

Vedľajšie účinky

U prípravku nie sú známe nijaké 
vedľajšie účinky. memeThol 
Bariérový sprej neobsahuje žiadne 
kortikoidy a deriváty hormónov. 
Štúdie potvrdili, že prípravok 
nemá škodlivé účinky na pokožku.
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