ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування
препарату

РЕЛІФ
Склад.
Діючі речовини:
1 супозиторій містить фенілефрину гідрохлориду 5 мг (0,25%), масла печінки акули
60 мг (3%);
допоміжні
речовини:
масло
какао,
метилпарагідроксибензоат
(Е218),
пропілпарагідроксибензоат (Е216), крохмаль кукурудзяний.
Лікарська форма. Супозиторії ректальні.
Світло-жовтого кольору непрозорі супозиторії торпедоподібної форми зі слабким
рибним запахом.
Назва і місцезнаходження виробника.
Заявник: Сагмел, Інк.
Виробники: ІДА (Інтітуто Де Анджелі), 50066 Регелло (Флоренція)
Лок. Пруллі 103/с, Італія.
Біо-Фарм Інк., 2091 Хартел ст., Левіттаун,
Пенсільванія 19057, США.
Фармакотерапевтична група. Антигемороїдальні засоби для місцевого застосування.
Код АТС С05А ХОЗ.
Фармакологічні властивості.
Фенілефрину гідрохлорид є адреноміметиком, застосування якого призводить до
місцевого судинозвужувального ефекту. Це нормалізує співвідношення між
припливом крові до гемороїдальних вузлів і відтоком крові від них, а також сприяє
зменшенню ексудації, набряклості, свербежу, серозних виділень при геморої та при
інших захворюваннях аноректальної зони.
Масло печінки акули чинить місцеву протизапальну, гемостатичну, ранозагоювальну
та імуномодулюючу дію.
Жирова основа супозиторіїв чинить пом'якшувальну дію.
Фенілефрин, що входить до складу Реліфу, інактивується тканинною
моноамінооксидазою, неактивні метаболіти виділяються в складі слизу або у вкрай
незначних кількостях нирками.
Застосовують як засіб із локальною протизапальною, ранозагоювальною,
кровоспинною дією.

Показання для застосування.
Зовнішній та внутрішній геморой, тріщини заднього проходу, ерозія та мікротравми
заднього проходу, анальний свербіж.
Протипоказання.
Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату,
тромбоемболічна хвороба, гранулоцитопенія.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
При тяжких формах гіпертонічної хвороби, значних порушеннях серцевого ритму,
вираженому тиреотоксикозі, розладах сечовипускання застосування препарату
допустиме з урахуванням співвідношення користь/ризик, яке визначає лікар. Не
застосовувати препарат у випадках ушкодження або відсутності захисної
пластикової оболонки.
Особливі застереження.
У разі значних кров'янистих виділень із заднього проходу або якщо симптоми
хвороби тривають понад 7 днів необхідно додатково проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю В період вагітності та
годування груддю застосування препарату слід узгодити з лікарем.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або
іншими механізмами. Реліф, супозиторії, не впливає на здатність до видів
діяльності, які вимагають підвищеної уваги, швидких психічних та рухових реакцій.
Діти у віці до 12 років застосовувати препарат за узгодженням з лікарем.
Спосіб застосування та дози.
Препарат слід застосовувати після проведення гігієнічних процедур. Попередньо
теплою водою обмити шкіру навколо заднього проходу, очистити уражену ділянку
за допомогою зволоженої м'якої серветки, потім обережно просушити туалетним
папером або м'якою тканиною, видаливши надлишкову вологу. Перед введенням
супозиторія необхідно зняти з нього пластикову захисну оболонку. Ввести
супозиторій у задній прохід. Вводять по 1 супозиторію до 4 разів на добу, особливо
на ніч, ранком і після кожного випорожнення кишечнику. Тривалість лікування
становить 7-14 днів. Регулярне застосування препарату дозволяє забезпечити
стійкий терапевтичний ефект, полегшує симптоми геморою.
Передозування.
У медичній практиці не описане, відсутні дані про системні, у тому числі токсичні,
реакції організму у відповідь на ректальне введення Реліфу. У випадках істотного
перевищення рекомендованих разових і добових доз може спостерігатися схильність
до гіперкоагуляції.
Побічні ефекти.
В поодиноких випадках можливі алергічні реакції: гіперемія, висип, свербіж.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не рекомендується без суворих медичних показань і лікарського контролю
застосовувати препарат на фоні регулярного прийому інгібіторів МАО ,
антидепресантів і антигіпертензивних засобів.

Термін придатності.
2 роки. Після закінчення терміну придатності препарат не застосовувати.
Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище
+27 °С. Забороняється зберігати супозиторії із розкритою або відсутньою захисною
пластиковою оболонкою.
Упаковка.
2 пластикових стрипи білого кольору по 6 супозиторіїв в кожному, в картонній
коробці.
Категорія відпуску.
Без рецепта.

