
ΟΡΘΙΚΆ ΥΠΟΘΕΤΆ
ΥΆΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
για την αντιμετώπιση, θεραπεία
και μετεγχειρητική αποκατάσταση
αιμορροΐδων, ραγάδων και πρωκτικών 
αποστημάτων & συριγγίων

10 ορθικά υπόθετα 
Ιατροτεχνολογικό προϊόν CLASS IIa 

Κατάλληλο για εγκύους

& θηλάζουσες µητέρες

Για την πρόληψη και ανακούφιση 
από τα συµπτώµατα των αιµορροΐδων

αλοιφή

Άµεσο
αποτέλεσµα

-Ανακουφίζει από τα δυσάρεστα συµπτώµατα των αιµορροΐδων
-Μειώνει τον ερεθισµό στο βλεννογόνο του ορθού
-Συµβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση του κατεστραµµένου βλεννογόνου
-Μειώνει τη φλεγµονή και το οίδηµα του ορθού και των υποβλεννογόνιων οζιδίων
-Χωρίς αντενδείξεις, παρενέργειες ή ανεπιθύµητες ενέργειες
-Χωρίς περιορισµό στη χρήση

Κλινικά αποδεδειγµένη δράση

20 g

Ιατροτεχνολογικό προϊόν CLASS IIa



Η αλοιφή Hemopropin® περιέχει βάμματα πρόπολης και χαμομηλιού σε ελαιώδη βάση 
(βαζελίνη και λανολίνη), η οποία δημιουργεί προστατευτικό φιλμ στην περιοχή του 
ορθού.

Δράση Hemopropin®:

Κλινική μελέτη για την αποτελεσματικότητα της Hemopropin® στην ανακούφιση & 
καταστολή των συμπτωμάτων της αιμορροϊδοπάθειας, βαθμού I και II

Σκοπός της κλινικής μελέτης Hemopropin®
1. Να ερευνηθεί η δράση της στην ανακούφιση και την καταστολή των συμπτωμάτων 
της αιμορροϊδοπάθειας, βαθμού Ι ή II & στη μείωση της συνολικής κλινικής εικόνας της 
αιμορροϊδοπάθειας.
2. Να συγκριθεί η δράση της στη θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας I ή II βαθμού, με την 
δράση ενός φαρμακευτικού προϊόντος για τον ίδιο σκοπό.

Αποτελέσματα 
1. Η Hemopropin® αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική στην ανακούφιση των 
συμπτωμάτων των αιμορροΐδων βαθμού I και II (αιμορραγία, πόνος, κνησμός και πίεση). 
Περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά 
τη χρήση της αλοιφής. 
2. Η Hemopropin® αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη στην ανακούφιση των συμπτωμάτων 
των αιμορροΐδων σε σύγκριση με το φαρμακευτικό προϊόν. 

- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση με τον εσώκλειστο εφαρμογέα
- Δεν περιέχει ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, PARABENS, ΦΑΙΝΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ, PEG, EDTA, SLS ή SLES

Οδηγίες Χρήσης
Κατά τη διάρκεια των έντονων κρίσεων, εφαρμόστε σε καθαρή ορθοπρωκτική περιοχή 
πρωί και βράδυ. Όταν τα συμπτώματα μειωθούν, εφαρμόστε μόνο το βράδυ.

ΣΤΥΠΤΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙ-

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΙ-

ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΗΣ
ΑΓΓΕΙΟ-

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ

Καλύπτει αλλοιώσεις, 
συσφίγγει και κλείνει 
τα µικρά αιµοφόρα 
αγγεία, αυξάνει την 
κυκλοφορία του 
αίµατος, επιταχύνο-
ντας έτσι τη διαδι-
κασία επούλωσης.

Μειώνει την 
ευαισθησία των 
αισθητηριακών 
νεύρων και αποµα-
κρύνει τον πόνο και 
τον κνησµό, κοινά 
συµπτώµατα της
ορθοπρωκτικής 
νόσου.

Έχει ισχυρή 
επίδραση στα 
πρώιµα παθογόνα
βακτήρια και 
αποτρέπει
τη δευτερογενή 
λοίµωξη των 
ορθοπρωκτικών
τραυµάτων.

Τα φλαβονοειδή της 
πρόπολης αναστέλλουν 
την κυκλοοξυγενάση, 
που παρεµβαίνει στη 
σύνθεση των 
προσταγλανδινών, οι 
οποίες επιδρούν στη 
φλεγµονή και τον 
πόνο.

Η δηµιουργία προ-
στατευτικής µεµβρά-
νης αποτρέπει τη 
δράση διαλυτών & 
αδιάλυτων ερεθιστι-
κών από τα κόπρανα 
στο επιφανειακό 
στρώµα του 
πρωκτού.

Γραφική παρουσίαση της 
συνολικής κλινικής εικόνας 
της αιµορροϊδοπάθειας πριν 
και µετά την εφαρµογή της 
Hemopropin®, πρωί και 
βράδυ για 2 εβδοµάδες. Τα 
συµπτώµατα της 
αιµορροϊδοπάθειας  
µειώθηκαν σηµαντικά µετά 
την εφαρµογή της  
Hemopropin® για 2 
εβδοµάδες.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον επιστημονικό συνεργάτη της Uplab ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Hyalufil & Hemopropin  για την Ελλάδα:
UPLAB Ε.Π.Ε. | Τ 210 28 44 333 | E info@uplab.gr | www.uplab.gr

Το Hyalufil περιέχει υαλουρονικό οξύ και ένα ουδέτερο λιπαρό παράγοντα, παρέχοντας 
έντονη ενυδάτωση στην προσβεβλημένη περιοχή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 
σε υαλουρονικό οξύ, το οποίο αποκαθιστά τη φυσική υγρασία, μειώνει τη φλεγμονή, 
διευκολύνει και επιταχύνει την επούλωση βλαβών του βλεννογόνου στο πρωκτικό κανάλι 
και το ορθό. Κλινικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την ικανότητα του υαλουρονικού 
οξέος να επιταχύνει τη διαδικασία επανεπιθηλιοποίησης και αποκατάστασης των ιστών 
στο μετεγχειρητικό στάδιο πρωκτολογικών επεμβάσεων. 

Το Hyalufil καταπραΰνει τα συμπτώματα του κιρσώδους συνδρόμου του ορθού, των 
εξωτερικών και εσωτερικών αιμορροΐδων και αποτελεί συνιστώμενη επιλογή στη 
θεραπεία ορθίτιδων, πρωκτίτιδων, πρωκτικών συριγγίων και αποστημάτων, ραγάδων 
δακτυλίου.
Σε μετεγχειρητικές καταστάσεις επιταχύνει την επούλωση και την αποκατάσταση της 
ορθοπρωκτικής περιοχής.

Κατάλληλο για χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία.

Πλεονεκτήματα του Hyalufil 
• Ανακουφίζει από τα συμπτώματα των αιμορροΐδων, όπως δυσφορία, κνησμός, 

αίσθημα καύσου, οίδημα 
• Προωθεί την επούλωση και την αποκατάσταση σε παθολογικές καταστάσεις της 

ορθοπρωκτικής περιοχής 
• Δημιουργεί προστατευτικό φιλμ στην πάσχουσα περιοχή 
• Διατηρεί καθαρό περιβάλλον στην ορθοπρωκτική περιοχή 
• Έχει ταχύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα στον πόνο, τον ερεθισμό και τα τραύματα 

(πρωκτικές ρωγμές και αιμορροΐδες) 
• Επιταχύνει το χρόνο επούλωσης του συνδετικού ιστού (πρωκτικές ρωγμές) 
• Προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ανακούφισης από τον πόνο και τον ερεθισμό
• Παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια τοπικής θεραπευτικής δράσης, λόγω της 

βλεννοπροσφυτικής δράσης του
• Αποτελεί συνιστώμενη επιλογή για πρωκτολογικές χειρουργικές επεμβάσεις
• 1 ημερήσια δόση με καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς

Ενδείξεις
• Διαχείριση πόνου και οιδήματος εσωτερικών & εξωτερικών αιμορροΐδων
• Αντιμετώπιση του αισθήματος καύσου, κνησμού και ξηροδερμίας
• Μετεγχειρητική συντηρητική αποθεραπεία
• Συντηρητική θεραπεία ορθίτιδων, πρωκτίτιδων, πρωκτικών συριγγίων και 

αποστημάτων, ραγάδων πρωκτού

Δοσολογία
Η δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του γιατρού σας. Η συνήθης δοσολογία είναι ένα υπόθετο κάθε βράδυ πριν από την 
κατάκλιση.

Τα υπόθετα μπορούν να χρησιμοποιούνται συνεχώς για 5-10 συνεχόμενες ημέρες. 
Εάν είναι απαραίτητο, η θεραπεία μπορεί να παραταθεί για έως και 20 ημέρες.  Ως 
μεμονωμένη θεραπεία μην τα χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 20 ημέρες.




