Aambeienzalf

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u E.J.
Swaab Aambeienzalf gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan zijn dat u deze nog een keer nodig heeft.
Indien u vragen heeft, neem contact op met uw arts of
apotheker.

Dosering en gebruik
E.J. Swaab Aambeienzalf is uitsluitend bestemd voor
uitwendig gebruik. ‘s Morgens, ‘s avonds en voor/ na
elke stoelgang royaal aanbrengen. Reinig de anus na
elke stoelgang met de E.J. Swaab geïmpregneerde
Aambeiendoekjes.
• Het gebruik van Aambeienzalf heeft voor zover bekend
geen bijwerkingen, mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.
• Er zijn geen gevallen bekend van overdosering.
Gebruik in combinatie met geneesmiddelen Voor zover
bekend kan E.J. Swaab Aambeienzalf in combinatie met
geneesmiddelen worden gebruikt.
Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding
Voor zover bekend kan E.J. Swaab Aambeienzalf gebruikt
worden tijdens de zwangerschap en in de periode van
borstvoeding.

Waarschuwingen
• Bij aanhoudende last van aambeien of overmatig bloedverlies, neem eerst contact met uw arts.
• Houd buiten bereik van kinderen.
• Gebruik E.J. Swaab Aambeienzalf niet als u allergisch
(overgevoelig) bent voor de bestanddelen.

Samenstelling
Resido-ActiveTM, Aqua, Glycerin, Paraffinum Liquidum,
Glyceryl Stearate, Zinc Oxide, Alcohol, Cetearyl Alcohol,
C12-C15 Alkyl Benzoate, Laureth-9, PEG-100 Stearate,
Betaine, Phenoxyethanol, Polysorbate 20, Dimethicone,
Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Allantoin, Xanthan
Gum, Ethylhexylglycerin.
Algemene voorzorgsmaatregelen bij aambeien
Aambeien zijn uitgezette of gezwollen aderen van de
endeldarm bij de anus. Aambeien zien eruit als blauwe
knobbeltjes of trosjes van knobbels. Vaak zijn aambeien
het gevolg van overmatige druk op de bloedvaatjes rond
de anus. De druk kan ontstaan door hard persen (zoals bij
harde ontlasting die niet vanzelf komt, of bij een bevalling) of door langdurig hoesten.
Ook in de zwangerschap kunnen aambeien ontstaan door
de toegenomen druk in de onderbuik.
Veel voorkomend zijn anale kloofjes. De kloofjes beginnen inwendig bij de overgang van het darm-slijmvlies en
lopen naar buiten door, tot in de rand van de anus. Ze
bevinden zich meestal aan de rugzijde, richting het stuitje.
Aambeien en anale kloofjes zijn lastig en kunnen pijnlijk
zijn, maar zijn niet gevaarlijk. Vooral tijdens en na de ontlasting kunnen de aambeien pijnklachten geven. Ook kan
er wat bloedverlies ontstaan, doordat ze stukgaan.
Om het ontstaan van aambeien en anale kloofjes te voorkomen is het belangrijk om te zorgen dat de ontlasting
zacht van structuur is. Vezelrijke voeding (zoals rogge- of
volkorenbrood, zilvervliesrijst, verse groente en fruit (pruimen), genoeg drinken en voldoende lichaamsbeweging
zijn daarvoor erg belangrijk. Wacht niet te lang en neem
alle tijd om naar het toilet te gaan. Ophouden van de
ontlasting zorgt voor een hardere structuur. Bij irritatie
of jeuk adviseren wij na de stoelgang de geïmpregneerde
aambeiendoekjes van E.J. Swaab te gebruiken.
Fabrikant:
Medical Brands Developments B.V.
Piet Heinkade 199, Amsterdam

Inhoud verpakking
Tube à 25 gram, gebruiksaanwijzing.

Wijze van bewaren en houdbaarheid
Bewaren in de originele verpakking, op kamertemperatuur. De uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op
het doosje en op de tube.

Distributeur:
Remark Pharma
Industrieweg 24, 7949 AK Rogat
www.drejswaab.nl
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E.J. Swaab Aambeienzalf is een Medisch Hulpmiddel en
bevat het Actieve Medische Ingrediënt Resido-ActiveTM.
De meervoudige werking van de formule behandelt
effectief symptomen zoals jeuk, irritatie en branderigheid
bij uitwendige aambeien en/ of anale kloofjes. Daarnaast
verkoelt de crème direct, verzorgt de gevoelige huid en
ondersteunt het natuurlijke genezingsproces.

Medisch
hulpmiddel
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Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in september 2015.
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