
GENERAL INFORMATION 

Hemorrhoids are inflamed and swollen blood vessels that form around the anus and the 

lower rectum. Hemorrhoids can be classified, depending on location, in internal 

hemorrhoids (developed inside the anus), external hemorrhoids (outside the anus) and 

mixed hemorrhoids (developed both inside and outside the anus). Conditions that promote 

the formation of hemorrhoids are numerous such as: physical inactivity, standing for long 

periods of time, inadequate nutrition (low fiber content, spicy foods), obesity, chronic 

constipation, pregnancy, delivery. 

The most common symptoms include pruritus and burning sensation around anus (mostly 

after defecation), bleeding (red blood which appears at the end of stool) and 

externalization of hemorrhoids. 

PRODUCT INFORMATION 

COMPOSITION 

Sodium Hyaluronate, Hamamelis virginiana extract, Aloe vera extract, Ruscus aculeatus 

extract, Helichrysum italicum extract, almond oil, cetostearyl alcohol, octyldodecanol, PEG-

6 stearate, glycol stearate, PEG-32 stearate, macrogol cetostearyl ether 12, liquid paraffin, 

polyglyceryl-6 distearate, Jojoba Esters, polyglyceryl-3 beeswax, cetyl alcohol, propylene 

glycol, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, ethylhexylglycerin, propylparaben, 

purified water. 

 

MODE OF ACTION 

Due to the natural ingredients with proven efficacy, PROCTOLIZ MED® rectal cream forms a 

mechanical emollient, lubricant and protective barrier on the surface of the inflamed anal 

and perianal area, calming the pain, the irritation, burning and itching sensation. 

Moreover, PROCTOLIZ MED® rectal cream accelerates the natural wound healing process of 

the harmed tissue around hemorrhoids. PROCTOLIZ MED® rectal cream creates an 

environment which is not favorable to the development of microorganisms, thus protecting  



 

 

the damaged tissue against infections. By virtue of the carefully selected ingredients, 

PROCTOLIZ MED® rectal cream also has a protective effect upon blood vessels at the level 

of hemorrhoids, contributing to their size reduction. 

INDICATIONS 

PROCTOLIZ MED® rectal cream is recommended for reducing the discomfort caused by 

hemorrhoids.  

 helps in the prevention and treatment of internal and external hemorrhoids; 

 adjuvant or preventive treatment of anal fissures, cryptitis, papillitis, anal fistulae, 

anitis and perianitis, hemorrhoidal thrombosis; 

 after surgical removal of hemorrhoids. 

BENEFITS 

 relieves the pain, burning and itching sensation.  

 reduces the local congestion.  

 favors the cessation of bleeding and the healing of the lesions.  

 reduces the inflammation and edema. 

 stimulates the regeneration of the damaged tissue around hemorrhoids. 

 protects the tissue against infections. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 

External (perianal) application: 

After washing and drying the affected area, apply 1 cm of PROCTOLIZ MED®, rectal cream 

on the finger and gently massage the affected area. 

Intra-rectal application: 

1. Screw the rectal applicator firmly onto the tube. 

2. Squeeze the tube to fill the applicator until a small amount of cream emerges through 

the orifice from the tip of the applicator (in order to lubricate the tip of the applicator 

before introducing it into the rectum). 

3. Insert the applicator into the rectum and easily squeeze the tube while gradually 

removing the applicator outside the rectum. 

4. Wash the applicator well after use. 



 

 

 

MODE OF ADMINISTRATION 

PROCTOLIZ MED® rectal cream is applied 2-3 times daily or when needed, after cleaning 

the local area, until complete resolution of symptoms. 

UNDESIRED EFFECTS 

PROCTOLIZ MED® rectal cream treatment is generally well tolerated. 

PREGNANCY AND LACTATION 

You should consult the doctor before using any kind of product during pregnancy and 

lactation. However, PROCTOLIZ MED® rectal cream can be used in pregnancy and lactation. 

WARNINGS AND PRECAUTIONS 

In case of rectal bleeding, consult the doctor before using this product in order to establish 

a correct diagnosis. Do not use this product if you have hypersensitivity to any of the 

ingredients. Do not use this product if the package is damaged and the integrity of the tube 

is affected. Do not discard the empty package in the environment. 

STORAGE CONDITIONS 

Keep out of the reach and sight of children. Store at temperatures below 30 °C, in the 

original package. 

EXPIRY DATE 

Do not use after the expiry date which is stated on the package. 

REV. date: September 2020. 

PROCTOLIZ MED®, rectal cream is a non-sterile class I medical device without measuring function, 

according to European Council Directive for medical devices 93/42/EEC. 

Manufacturer 

Fiterman Pharma 

Sos. Pacurari nr. 127 

700544, Iasi, Romania 

 

 



 

 دـمي روكتوليزب
 كريم مضاد للبواسير

 معلومات عامة

نيف يمكن تص ي.مة التي تتكون حول فتحة الشرج والمستقيم السفلالبواسير هي األوعية الدموية الملتهبة والمتور   

خارجية )خارج بواسير  وأداخل فتحة الشرج( ،  تطورتبواسير داخلية ) على أنها الموقع ، على ا  البواسير ، اعتماد

رها داخل وخارج فتحة الشرج(. تتعدد الحاالت التي تعزز تكوين البواسير بواسير مختلطة )تم تطو وأفتحة الشرج( 

، والتغذية غير الكافية )محتوى منخفض من األلياف ،  رات طويلة من الزمنالوقوف لفتمثل: عدم النشاط البدني ، و

 .منة ، واإلمساك المزمن ، والحمل ، والوالدةواألطعمة الغنية بالتوابل( ، والس  

)الدم  بعد التغوط( والنزيف ا  اس بالحرقة حول فتحة الشرج )غالبالحكة واإلحس للبواسير: ا  تشمل األعراض األكثر شيوع

 .البارزة البواسيرلذي يظهر في نهاية البراز( وحمر ااأل

 معلومات المنتج

، مستخلص  )الصبار( فيرالصوديوم ، مستخلص هاماميليس فيرجنيانا ، خالصة األلوهيالورونات ا: المكونات

  ستيرات ديكانول ، للوز ، كحول سيتوستيريل ، أوكتيلتاليكوم ، زيت اس أكوليتس ، مستخلص هيليكريسوم إروسكو

PEG-6 ستيرات جليكول ، ستيرات ،  PEG-32بارافين سائل، ثنائي ستيرات بولي  ،12ل إيثيريير، ماكروغول سيتوست

، كحول سيتيل ، بروبيلين جليكول ، فينوكسي  3-جليسيريل  ، شمع العسل بوليااسترات الجوجوب،    6-جليسريل

 .هكسيل جليسرين ، بروبيل بارابين ، ماء نقيإيثانول ، ميثيل بارابين ، إيثيل بارابين ، إيثيل 

 المنتج طريقة عمل

على  ا  واقي ا  وحاجز ا  قومزل   ا  ميكانيكي ا  مطريبروكتوليز ميد  ل كريم للمكونات الطبيعية ذات الفعالية المثبتة ، يشك   ا  نظر

 .ةوالحك  ج والحرقان ئ األلم والتهي  ، مما يهد  وحول الشرج الملتهبة سطح المنطقة الشرجية

على تسريع عملية التئام الجروح الطبيعية لألنسجة المتضررة حول بروكتوليز ميد عالوة على ذلك ، يعمل كريم 

بفضل وغير مواتية لتطور الكائنات الحية الدقيقة ، وبالتالي حماية األنسجة التالفة من العدوى.  بيئة  ويوفر ، البواسير

تأثير وقائي على األوعية الدموية على مستوى البواسير ،  ا  له أيض  بروكتوليز ميد، فإن كريم ة بعنايةالمكونات المختار

      .مما يساهم في تقليل حجمها

 دواعي اإلستعمال

 .لتقليل االنزعاج الناجم عن البواسير بروكتوليز ميد  ستخدام كريمإيوصى ب

 .يساعد في الوقاية والعالج من البواسير الداخلية والخارجية  •

،  اتليم، والتهاب الح   الشرجية الشقوق الشرجية ، والتهاب التجويفات في حاالتالعالج الوقائي أو المساعد   •

 .الشرج ، وتجلط البواسيرب المنطقة المحيطةوالتهاب  ،والناسور الشرجي ، والتهاب الشرج

 .بعد االستئصال الجراحي للبواسير  •

 

 



 

 

 د ـز ميـــــــــــوليـروكتـم بـريـك دـــــوائـف

 .اآلالم والحرقان والحكة زيلي  •

 .الموضعي حتقانيقلل من اال  •

 .مناطق المصابةوقف النزيف وشفاء ال دعمي  •

ميقلل من االلتهاب وال  •  .تور 

 .ز تجديد األنسجة التالفة حول البواسيريحف    •

 .األنسجة من االلتهابات ييحم  •

 

 دامـــــتخـات االســــليمـتع

 :الخارجي )حول الشرج( ستخداماال

على اإلصبع وقم بتدليك المنطقة المصابة  بروكتوليز ميد كريم  سم من ١بعد غسل وتجفيف المنطقة المصابة ، ضع 

 .برفق

 :داخل المستقيم ستخداماال

 .المنتج نبوبأبإحكام على  . قم بتثبيت المطباق 1

 طرف لترطيب) المطباقكمية صغيرة من الكريم من خالل فتحة  حتى تخرج مطباقاضغط على األنبوب لملء ال . 2

 .قبل إدخاله في المستقيم( مطباقال

 .تدريجيا  خارج المستقيم مطباقأدخل المطباق في المستقيم واضغط بسهولة على األنبوب أثناء إزالة ال. 3

 .بعد االستخدام ا  جيد مطباقاغسل ال. 4

 

 سـتخــدامة اإلـقـطري

وضعية ، حتى اختفاء أو عند الحاجة ، بعد تنظيف المنطقة الم ا  مرات يومي ٣ -٢بروكتوليز ميد    دهن كريم يتم

 .ا  األعراض تمام

 التأثيرات غير المرغوبة

ل كريم  .بشكل عام جيد ا   بروكتوليز ميد يتم تحم 

 الحمل والرضاعة

 الحمل والرضاعة. ومع ذلك ، يمكن استخدام كريميجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من المنتجات أثناء 

 .أثناء الحمل والرضاعة بروكتوليز ميد 

 



 

 

 اتــــر واإلحتياطـاذيـــالمح

في حالة نزيف المستقيم ، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج من أجل الوصول إلى التشخيص الصحيح. ال 

اسية ألي من المكونات. ال تستخدم هذا المنتج في حالة تلف العبوة وتأثر تستخدم هذا المنتج إذا كنت تعاني من فرط الحس

 .سالمة األنبوب. ال تتخلص من العبوة الفارغة في البيئة

 شروط التخزين

 .األصلية تهدرجة مئوية ، في عبو ٣٠األطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من  نظرعن متناول و بعيدا   يحفظ

 تاريخ االنتهاء

 .بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على العبوة المنتج ال تستخدم

 .2020: سبتمبر تاريخ مراجعة النشرة

لتوجيهات المجلس األوروبي  ا  من الدرجة األولى ، وفقم هو جهاز طبي غير معق    ®PROCTOLIZ MEDكريم  

 . EEC/93/42لألجهزة الطبية 
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