
Проктен крем с Ozoile® създава защитна бариера с 
ефект на пластир. Ефективен при профилактика и 
лечение на фисури, хемороиди, хипертонус на 
сфинктера, като действа бързо срещу признаците и 
симптомите, характеризиращи тези заболявания: 
дразнене, сърбеж, парене, тенезми, оксидативен стрес. 
Проктен крем стимулира заздравяването на фисури и 
лезии, нормализира кожата и лигавиците на аналната, 
перианалната и ендоректалната област и възстановява 
нормалната физиология.

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ: 
OZOILE® (Стабилни oзониди), аргинин, екстракт от листа 
на касис (Ribes Nigrum), глициризинова киселина, масло 
от листа на чаено дърво (Melaleuca Alternifolia), натриев 
хиалуронат, бял восък (Cera Alba)

OZOILE®
Противодейства на възпалението и сърбежа. Противодейства 
на хипоксията. Създава неблагоприятна среда за патогенна 
микробна пролиферация. Ефективен срещу зачервяване, 
сърбеж, парене, подуване, десквамация (белене) и протичащ 
дегенеративен процес. Пренася кислород локално и стимулира 
реепителизацията и заздравяването. Противодейства на 
радиационните увреждания.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Вискозитетно еластичните характеристики на хиалуроновата 
киселина допринасят за физическата защитата на 
аноректалната мукоза. Подобрява хидратацията и 
реепителизацията.

ГЛИЦИРИЗИНОВА КИСЕЛИНА
Облекчава дразненето, паренето, сърбежа.

МАСЛО ОТ ЛИСТА НА ЧАЕНО ДЪРВО  
Потенцира действието на Ozoile®.

РИБЕС НИГРУМ
Венотонично и съдопротективно действие.

АРГИНИН
Понижава ендоаналното налягане при покой, въздействайки 
върху вътрешния сфинктер, благодарение на мускулно-
релаксиращото си действие.

ЦЕРА АЛБА
Филмообразуващ агент. Задържа влагата и осигурява защитна 
бариера срещу фекалната киселинност, като ускорява 
реепителизацията и заздравяването.

ИНСТРУКЦИИ
За локално приложение върху кожата и лигавиците.
При профилактика и лечение на фисури, хемороиди, 
хипертонус на сфинктера, заболявания на аналната, 
перианалната и ендоректалната област. За допълваща 
терапия при лечението на хемороидална тромбоза. Проктен 
крем с Ozoile® създава защитна бариера с ефект на пластир. 
Подобрява физиологичните процеси на затваряне на фисурите 
и има бързо действие срещу хемороидалния синдром. 

Противодейства бързо и на признаците и симптомите, 
характеризиращи тези заболявания: лезии, язви, промяна в 
бариерната функция, причинена също от патогенни 
микроорганизми, раздразнения, сърбеж, парене, тенезми, 
оксидативен стрес.

Проктен крем създава лубрикантен (смазващ) и протективен 
филм срещу фекалната киселинност. Стимулира 
нормализирането и реепителизацията на лигавицата.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
Почистете засегнатата област с миещото средство Идрозоил 
(Idrozoil®) и изплакнете с вода.
За анално и перианално приложение: Нанесете 
подходящо количество от продукта върху чисти пръсти и 
масажирайте нежно върху засегнатата област. След 
употреба измийте ръцете си добре и затворете тубата. 
Прилагайте продукта два пъти дневно и след всяко 
изхождане до нормализиране на състоянието.
Ендоректална употреба: 
Отстранете капачката на тубата, завийте ректалния 
накрайник за отвора на тубата и изстискайте, докато малко 
количество продукт излезе, за да смажете накрайника. 
Въведете внимателно накрайника в ректума. Притиснете 
тубата, така че да освободите достатъчно количество от 
продукта и да оставите малко количество, което да нанесете 
върху външната зона. Измийте накрайника с миещото 
средство Идрозоил и го изплакнете с гореща вода. 
Съхранявайте накрайника за следващи приложения.
Прилагайте продукта два пъти дневно и след всяко 
изхождане до нормализиране на състоянието.
Периодът на лечение варира в зависимост от състоянието, 
което се лекува, и субективността на терапевтичния отговор. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Продукт за локална употреба. Не поглъщайте. Съхранявайте 
на място, недостъпно за деца. Не използвайте, ако 
опаковката изглежда увредена. 
Не използвайте след изтичане на срока на годност. Срокът на 
годност се отнася за интактен (неотварян) и правилно
съхраняван продукт.

Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от източници на 
топлина и директна слънчева светлина. Да се съхранява за 
предпочитане при температури между 5⁰ и 35⁰С.
Измивайте добре ръцете си, преди да използвате това 
медицинско изделие. Внимателно затваряйте тубата след 
употреба.  Препоръчва се продуктът да се използва до 6 
месеца след отваряне на опаковката.
Проктен крем се понася добре.
Няма съобщени случаи на сенсибилизация или странични 
ефекти. Ако забележите такива, е препоръчително да 
прекратите употребата и да се консултирате с вашия лекар. 
Проктен крем не показва мутагенна активност и може да се 
използва по време на бременност. 
ОПАКОВКА: туба 40 ml
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Procten® cream with Ozoile® creates a protective 
barrier with a patch effect effective in the 
prevention and treatment of fissures, hemorrhoids, 
sphincter hypertonus which quickly acts against the 
signs and symptoms which characterize these 
ailments: irritations, itching, burning, tenesmus, 
oxidative stress. Procten® cream promotes the 
scarring of fissures and lesions, normalizes skin and 
mucous membranes of anal, perianal and 
endorectal area and restores the correct physiology.

MAIN COMPONENTS
Ozoile® (Stable Ozonides), Arginine, Ribes Nigrum 
Leaf Extract, Glycyrrhetinic acid, Melaleuca 
Alternifolia Leaf oil, Sodium Hyaluronate, Cera Alba.

OZOILE®
Acts on the inflammatory and itchy status, counteracts 
hypoxia, creates an unfavorable environment to 
pathogenic microbial proliferation. Effective against 
redness, itching, burning, swelling, desquamation and 
degenerative processes in progress. Brings oxygen in 
situ and promotes the re-epithelialization and the 
scarring, contrasts the radiation damages.
HYALURONIC ACID
Contributes to the physical protection of the ano-rectal 
mucous membrane thanks to its visco-elastic 
properties. Promotes the hydration and the re-
epithelialization.
GLYCYRRHETINIC ACID
Acts on irritation, burning, itching.
MELALEUCA ALTERNIFOLIA
Enhances the Ozoile® action.
RIBES NIGRUM
Venotonic and vasoprotective action.
ARGININE 
Reduces the endoanal pressure at rest, acting on the 
internal sphincter, thanks to its muscle relaxant action. 
CERA ALBA
Film-forming agent, retains moisture and creates a 
protective barrier against the fecal acidity enhancing 
the re-epithelialization and the scarring. 

INSTRUCTIONS
Topical use on skin and mucous membranes. In the 
prevention and treatment of fissures, hemorrhoids, 
sphincter hypertonus, anal, perianal and endorectal 
area ailments, adjuvant in the treatment of 
hemorrhoidal thrombosis. Procten® cream with Ozoile® 
creates a protective barrier with a patch effect which 
promotes the physiological scarring processes

of fissures and acts quickly against the hemorrhoidal 
syndrome. Acts also on the signs and symptoms which 
characterize these ailments: lesions, ulcerations, 
barrier action alteration caused by also pathogenic 
agents, irritations, itching, burning, tenesmus, 
oxidative stress. Procten® cream creates a lubricating 
protective film against the fecal acidity, promotes the 
normalization and the re-epithelialization of the 
mucous membrane. 
HOW TO USE
Cleansing the affected area with Idrozoil® detergent 
and rinse. 
For the anal and perianal use: put a right amount of 
product on clean fingers and apply with a soft 
massage on the affected area. Wash your hands well 
and carefully close the tube after use. Apply the 
product twice a day and after each evacuation until 
the condition is under control. 
Endorectal use: removes the cap and tight on the tube 
the endorectal cannula and squeeze until a small 
amount of product comes out to lubricate the cannula 
to be inserted gently into the rectum. Compress the 
tube until the product is completely released, taking 
care to leave a small quantity available to be applied  
on the external area. Wash the cannula with Idrozoil® 
detergent and rinse with hot water. Store the cannula 
for the next applications. Apply the product twice a 
day and after each evacuation until the condition is 
under control. The treatment period differs according 
to the condition to be treated and the subjectivity of 
the therapeutic response. 

 

WARNINGS
Topical use. Do not ingest. Keep out of the reach of 
children. 

Do not use it if the packaging appears to be damaged. 
Do not use the device beyond the expiration date. The 
expiration date refers to the intact and correctly stored 
product. Store in a cool, dry place, away from heat 
sources and direct sunlight. Store preferably between 
5° C and 35°C. Wash your hands well before using the 
medical device. Carefully close the tube after use. After 
opening it is recommended to use the product within 6 
months. Procten® cream is well tolerated. There are no 
known cases of sensitization and side effects, if these 
occur, it is recommended to discontinue the treatment 
and consult your physician. Procten® cream has no 
mutagenic action and can be used in pregnancy. 
PACKAGE 40 ml tube 
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