
Návod na použitie

Mastu® čapíky
Na použitie pri hemoroidoch

Čo obsahujú čapíky Mastu?
Zásaditý galan bizmunitý, oxid titaničitý (E171), koloidný oxid kremičitý, tuhý tuk.

Ako vyzerá Mastu a a koľko čapíkov obsahuje jedno balenie?
Jedno balenie obsahuje 10 torpédovitých, bledožltých až svetlozelených čapíkov.

Na čo sa Mastu používa?
Mastu je zdravotnícka pomôcka a používa sa na hemoroidy.
Mastu zmierňuje ťažkosti, ako sú podráždenie, svrbenie, pálenie a mokvanie, ktoré sa často prejavujú
v súvislosti s ochoreniami hemoroidálneho pôvodu a podporuje hojenie rán.

Kedy a ako sa Mastu používa?
1 čapík sa 2x denne zavádza do konečníka, resp. do čreva – podľa možnosti po stolici.
Používanie Mastu nesmie presiahnuť 30 dní.

Kedy nesmiete používať Mastu?
Mastu nesmiete používať, keď ste precitlivený (alergický) na zložky obsiahnuté v čapíkoch.

Na čo musíte dbať pred použitím a počas používania Mastu?
Pri krvácaní alebo pri podozrení na krv v stolici, ako aj pri súčasnom prejave horúčky a bolestí ne smiete
používať Mastu a o ďalšom použití sa musíte poradiť so svojím lekárom.
Pokiaľ Vaše problémy s hemoroidmi pretrvávajú, poraďte sa so svojím lekárom.
Čapíky sú určené výlučne na rektálne použitie (do konečníka) a nesmú sa užívať vnútorne!

Na čo si musíte dávať pozor pri súbežnom používaní Mastu s inými prostriedkami?
Vzájomne pôsobenie s inými prostriedkami dosiaľ nie je známe. Napriek tomu však máte informovať
svojho lekára alebo lekárnika, keď používate aj iné zdravotnícke pomôcky alebo lieky, alebo ste ich
používali iba prednedávnom, a to aj v prípade, že išlo o voľnopredajné lieky.
Mastu nesmiete používať spolu s inými liekmi či zdravotníckymi pomôckami (napr. iné čapíky), ktoré sa
zavádzajú do konečníka.

Čo musíte zohľadniť počas tehotenstva a v čase dojčenia?
Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s používaním Mastu počas tehotenstva a v čase dojčenia. 
Pred použitím Mastu v týchto obdobiach sa preto poraďte so svojím lekárom. Lekár zváži pomer 
očakávaného prínosu oproti rizikám a rozhodne o prípadnom použití Mastu.

Čo treba zohľadniť pri deťoch a mladistvých?
Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s používaním Mastu u detí a mladistvých. Pred použitím Mastu 
v tejto vekovej skupine sa poraďte so svojím lekárom.

Pozorne si prečítajte celý návod na použitie, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
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Aké sú možné vedľajšie účinky?
Môžu sa vyskytnúť reakcie precitlivenosti.
Ak Vás vedľajšie účinky začnú značne obmedzovať alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú
uvedené v tomto návode na použitie, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ako uchovávať Mastu?
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte Mastu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na vnútornom obale.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
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