
Детраклін Гель

PIL_ST_002#00
150 x 230 mm

NOIR Body text: 9 point
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Миттєве охолодження, яке полегшує анальний дискомфорт (подразнення, свербіж, печіння, 
підвищену чутливість)
Попередження анального дискомфортy
Попередження розвитку геморою та тріщин 
Сприяє процесу природного загоювання
Гігієнічність та зручність застосування

Перед початком застосування Детракліну, будь ласка, уважно прочитайте 
всю Інструкцію для застосування. Не викидайте цю Інструкцію для 
застосування. Якщо у Вас виникли будь-які запитання або якщо Ви маєте 
будь-які сумніви, будь ласка, зверніться до свого лікаря або фармацевта. 

Зміст цієї Інструкції:
1. Для чого застосовується Детраклін?
2. Що містить Детраклін?
3. Які властивості мають інгредієнти цього  
    продукту?
4. Що слід знати перед застосуванням  
    Детракліну?
5. Коли та як слід застосовувати Детраклін?
6. Зберігання та застереження
7. Вміст упаковки 

1. Для чого застосовується Детраклін? 

Детраклін застосовується для полегшення та 
попередження анального дискомфорту, в тому 
числі симптомів геморою: подразнення, свербе-
жу, печіння і підвищеної чутливості. 
Геморой та інші види анального дискомфортy 
часто зустрічаються під час вагітності і після по-
логів. 

2. Що містить Детраклін? 

Детраклін містить 37 г гелю на основі запатен-
тованого біореактивного 2QR-комплексу, от-
риманого з рослини алое Барбадоське. Цей 
продукт не містить парфумованих віддушок та 
інгредієнтів тваринного походження. 

3. Які властивості мають інгредієнти  
    цього продукту? 

Детраклін ефективний у полегшенні та поперед-
женні анального дискомфорту, такого як свербіж, 
подразнення, печіння та підвищена чутливість. 
Біоактивний гель сприяє швидкому полегшенню 
при геморої, тріщинах та анальному дискомфорті. 
Біологічно активний інгредієнт, 2QR-комплекс, 
нейтралізує шкідливі мікроорганізми, сприяє про-
цесу природного загоєння та відновленню тканин. 
Детраклін також забезпечує змащення для полег-
шення актy випорожнення. 

Склад: 

Вода, гель алое Барбадоського, кросполімер 
галактоарабінану поліглюкуронової кислоти*, 
ПЕГ-8, ксантанова камедь, бетаїн, лаурет-9,  
феноксіетанол, етилгексилгліцерин, натрію гідрок-
сид, калію фосфат. *2QR-комплекс / Aqua, AIoe 
Barbadensis Gel, GaIactoarabinan PoIy-gIucoronic 
Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, 
Laureth-9, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Hydroxide, Potassium phosphate. * 2QR 
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4. Що слід знати перед застосуванням    
     Детракліну? 

Детраклін не містить токсичних хімічних речовин. 
При застосуванні Детракліну не повідомлялось 
про будь-які небажані ефекти. 

Будь ласка, спершу проконсультуйтесь з лікарем 
якщо: протягом тривалого часу Вас непокоїть 
гемороїдальна хвороба або спостерігається над-
мірна кровотеча. 

Застосування інших препаратів: про взаємодію з 
іншими препаратами не повідомлялось. 

5. Коли та як слід застосовувати  
    Детраклін? 

Для полегшення анального дискомфорту 
(подразнення, свербежу, печіння, підвищеної 
чутливості): наносити всередину та навколо 
ураженої ділянки принаймні двічі на добу у до-
статній кількості протягом двох тижнів або коли 
необхідно полегшити стан. Більш часте застосу-
вання покращує ефект. 

Для попередження (внутрішнього та зовніш-
нього) геморою і тріщин: наносити всередину 
та навколо анального отвору до та після кожного 
акту випорожнення. Нанесіть невелику кількість 
гелю на палець або використайте аплікатор. На-
несіть всередину та навколо анального каналу, 
коли необхідно полегшити стан. Щільно закрийте 
кришку тyби після застосування для запобігання 
висихання гелю. 

Тривалість використання Детракліну не повинна 
перевищувати 30 днів протягом одного періоду 
застосування. 

Не слід застосовувати цей продукт у разі підви-
щеної чутливості до одного або декількох його 
інгредієнтів. 

6. Зберігання та застереження 

Детраклін слід застосовувати при кімнатній тем-
пературі. Зберігати тубу щільно закритою криш-
кою при температурі від 5 до 25 °С в захищеному 
від прямих сонячних променів місці. Зберігати у 
недоступному для дітей місці. Не використовуйте 
цей продукт після закінчення терміну його при-
датності, вказаного у верхній частині тyби та на 
упаковці. 

7. Вміст упаковки 

   Туба, що містить 37 г гелю Детраклін 

   Інструкція для застосування 

   Аплікатор 

    Виробник/Manufacturer:
ЮМедікал Б.В. (комерційна назва – Трімб Хелскеа)
201 Барбара Штроззілаан
1083HN Амстердам
Нідерланди 

YouMedical B.V. (also trading as Trimb Healthcare)
Barbara Strozzilaan 201
1083HN Amsterdam
The Netherlands 

Уповноважений представник в Україні:

вул. Набережно-Хрещатицька, 41
04070, м. Київ, Україна
тел.: +38 (044) 490 34 41
факс: +38 (044) 490 34 40 

Всі запити стосовно цього продукту слід надсилати  
Уповноваженому представнику в Україні. 

Дата останнього перегляду. 10.09.2019, версія № 3. 


