
PAKENDI INFOLEHT 
Lugege seda pakendi infolehte enne ravimi kasutamist. Arvestage, et arst võib olla 
ordineerinud seda ravimit teisel eesmärgil ja/või teistes annustes kui patsiendi infolehes 
esitatud. Järgige alati arsti ettekirjutust. Mitte anda ravimit teistele ka juhul, kui 
haigussümptoomid tunduvad olevat sarnased. 
 
Proctosedyl®   
Ravimküünal 
 
Mida Proctosedyl sisaldab?  
Üks ravimküünal sisaldab: 
Toimeained: hüdrokortisoon 5 mg, tsinhokaiinvesinikkloriid 5 mg, framütsetiin 
(neomütsiin B) 10 mg, eskuliin 10 mg.  
Abiained: Suppocire AM  
Kuidas Proctosedyl toimib?  
Proctosedyl ravimküünlad vähendavad kipitust ja valu ning põletikuliste hemorroidide 
turset. Proctosedyl omab ka antibakteriaalset toimet. 
Välispidiseks kasutamiseks mõeldud kortikosteroide sisaldavad ravimid jagatakse nelja 
erinevasse tugevuskategooriasse:  
I nõrgad; II pooltugevad; III tugevad ja IV eriti tugevad. Proctosedyl sisaldab 
hüdrokortisooni, mis kuulub kategooriasse I, nõrgad. 
Müügiloa hoidja.  
Aventis Pharma Ltd, Kent, Suurbritannia 
Tootja.  
Patheon UK Ltd. 
Kingfisher Drive, Covingham, Swindon, Wiltshire SN3 5BZ Suurbritannia 
Müügiloa esindaja Eestis 
Aventis Pharma International SA 
Tel 627 34 88, faks 627 34 81 
Milleks Proctosedyli kasutatakse?  
Hemorroidide, põletikukollete, kipituse ja haavandite raviks päraku piirkonnas. 
Millal Proctosedyli ei tohiks kasutada?  
Kui olete allergiline Proctosedyli koostisainete või mõne teise sarnase koostisega 
ravimküünla suhtes. Proctosedyli ei tohi kasutada pärasoole bakteriaalsete, viiruslike või 
seenest põhjustatud põletike korral. 
Millega tuleb arvestada enne Proctosedyli kasutamist ja kasutamise ajal?  
Tuleks vältida Proctosedyli pikaajalist järjepidevat kasutamist.  
Rasedus.  
Ei ole täheldatud mingisugust ohtu lootele. Sellegipoolest ei ole soovitav Proctosedyli 
kasutamine raseduse ajal suures annuses või pika aja jooksul. 
Imetamine.  
Hüdrokortisoon eritub rinnapiima, kuid arvatavasti ei mõjuta imetatavat last. Enne 
pidevat Proctosedyli kasutamist imetamise ajal pidage nõu oma raviarstiga. 
Annustamine.  
Arst määrab annuse igale patsiendile individuaalselt. Normaalannus: üks ravimküünal 
hommikuti, õhtuti ja pärast iga “istet”. 



Kasutamisjuhend.  
Peske käed ja eemaldage ravimküünlalt plastümbris. Lükake ravimküünal umbes 3 cm 
sügavusele pärasoolde ja seejärel peske käed. 
Mida teha üleannustamise korral?  
Kui olete kasutanud ravimit liiga suures koguses, siis võtke alati ühendust arsti või 
haiglaga. 
Milliseid kõrvaltoimeid võib Proctosedylil olla?   
Harva (alla 0,1%): kontaktallergia. 
Abinõud võimalike kõrvaltoimete korral.  
Kui teil on kestvad või tugevad valud või esineb muid kõrvaltoimeid, mis häirivad ega 
kao, siis võtke ühendust arstiga. 
Kuidas Proctosedyli säilitada?  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada ravimit pärast pakendil märgitud 
kehtivusaja lõppu. Säilitada temperatuuril +2...8°C (näiteks külmkapis). 
Pakend: Ravimküünlad, 12 tk pakendis. 
Pakendi infoleht on viimati kaasajastatud: oktoobris 1999 a. 
Infoleht kooskõlastatud augustis 2002.a. 


