
HemoClin® żel
•  Natychmiastowy efekt chłodzenia i ulga w przypadku hemoroidów i dolegliwości okolicy odbytu (podrażnienia, 

świądu, pieczenia, nadwrażliwości).
•  Zapobiega hemoroidom i pęknięciom.
•  Leczy i zapobiega dolegliwościom odbytu.
•  Poprawia stan skóry i wspomaga naturalny proces gojenia.
•  Wygodny i higieniczny system aplikacji.

Należy przeczytać uważnie ulotkę informacyjną przed użyciem produktu HemoClin®. Nie wyrzucać ulotki.  
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Spis treści ulotki:

1.   W jakim celu stosuje się HemoClin®?
2. Co zawiera HemoClin®?
3.  Jakie jest działanie aktywnych składników  

produktu?
4.   Co należy wiedzieć przed zastosowaniem  

produktu HemoClin®?
5.  Kiedy i jak należy stosować HemoClin®?
6.  Sposób przechowywania.
7.   Zawartość opakowania.
8. Informacje kontaktowe.

1.  W jakim celu stosuje się HemoClin®?
HemoClin® leczy i zapobiega dolegliwościom okolicy odby-
tu. Stosowany jest jako środek przynoszący ulgę w objawach 
podrażnienia, świądu, pieczenia i nadwrażliwości, związanych 
z hemoroidami. Hemoroidy i inne dolegliwości okolicy odbytu 
często występują w trakcie ciąży i po urodzeniu dziecka.

2.  Co zawiera HemoClin®?
Co zawiera żel? 
HemoClin® zawiera 45 ml całkowicie naturalnego, nietoksyczne-
go żelu na bazie opatentowanego bioaktywnego kompleksu 2QR, 
który pozyskano z rośliny aloes zwyczajny (Aloe barbadensis). 
Produkt nie zawiera substancji zapachowych ani składników 
pochodzenia zwierzęcego.

3.  Jakie jest działanie aktywnych składników pro-
duktu?

HemoClin® wykazuje skuteczność w profilaktyce i leczeniu  
dolegliwości odbytu, takich jak świąd, podrażnienie, pieczenie  
i nadwrażliwość. Bioaktywny żel przynosi szybką ulgę w hemo- 
roidach, pęknięciach i innych dolegliwościach odbytu. Bioak-
tywny składnik 2QR neutralizuje szkodliwe drobnoustroje i 
wspomaga naturalny proces gojenia oraz poprawia stan tkanek. 
HemoClin® posiada właściwości poślizgowe, ułatwiające wy-
próżnienia.

Składniki:
Woda, żel z aloesu zwyczajnego (Aloe barbadensis), PEG-8, guma 
ksantanowa, betaina, fosforan potasu, Laureth-9, krospolimer galak-
toarabinianu i kwasu poliglukuronowego*, fenoksy-
etanol, etyloheksygliceryna, wodorotlenek sodu. *2QR

4.   Co należy wiedzieć przed zastosowaniem pro-
duktu HemoClin®?

HemoClin® nie zawiera żadnych toksycznych związków chemicz-
nych. Nie są znane jakiekolwiek działania niepożądane podczas 
stosowania produktu HemoClin®. Produkt może być stosowany 
przez kobiety w ciąży.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku:
Utrzymujących się dolegliwości z powodu hemoroidów lub nad-
miernego krwawienia.

Stosowanie innych leków:
Nie są znane żadne interakcje z innymi lekami.

5.   Kiedy i jak należy stosować HemoClin®?
W leczeniu dolegliwości odbytu (podrażnienia, świądu, piecze-
nia i nadwrażliwości):
Nanieść za pomocą aplikatora na miejsce zmienione chorobowo 
i wokół niego, stosując co najmniej dwa razy na dobę w okre-
ślonej ilości przez okres dwóch tygodni lub każdorazowo, gdy 
pożądane jest złagodzenie dolegliwości. Częstsze stosowanie 
produktu zwiększa skuteczność.

W zapobieganiu (wewnętrznym i zewnętrznym) hemoroidom  
i pęknięciom odbytu:
Stosować do wewnątrz i wokół odbytu, każdorazowo przed i po 
wypróżnieniu.

Produkt HemoClin® nie powinien być  stosowany dłużej niż przez 
30 kolejnych dni w jednym cyklu terapii.

Nie stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykol-
wiek z jego składników.
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Wyłączny dystrybutor na Polskę: 

Vitamed 
ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice  
www.vitamed.pl
www.vitamedlive.pl

Wytwórca: 
   , 

YouMedical B.V., Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam, Holandia

Informacji na temat produktu udziela dystrybutor.

Więcej informacji na temat produktu HemoClin® można  
uzyskać  na stronie www.hemoclin.pl

Z jakich elementów składa się aplikator?
HemoClin® żel należy nakładać zgodnie z poniższą instrukcją,  
w sposób przedstawiony na ilustracjach:
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Krok 1. Postawić pojemnik stabilnie na równej powierzchni.  
Przytrzymać pojemnik jedną ręką i wyjąć korek. Nie naciskać 
białego przycisku.
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Krok 2. Drugą ręką przez 2 sekundy mocno wciskać niebieski 
element (B). Słychać będzie wówczas syczący dźwięk. Biały  
element (A) automatycznie się uniesie. Nie zwalniać ucisku  
na niebieskim elemencie (B) aż do pojawienia się pierścienia  
na białym elemencie (A). Wówczas zwolnić ucisk. Aplikator  
jest w pełni naładowany i gotowy do zastosowania. 
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Krok 3. Wyciągnąć z uchwytu (element C) niebieski element  
(B) wraz z połączonym z nim białym elementem (A).
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Krok 4. Wprowadzić do odbytu niebieski element (B) wraz  
z połączonym z nim białym elementem (A). 
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Krok 5. Po wprowadzeniu niebieskiego elementu (B) do odbytu 
delikatnie wciskać biały element (A) w niebieski (B), co spo-
woduje, że żel HemoClin® zostanie zaaplikowany na zmienione 
chorobowo miejsce.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:
Po każdym użyciu należy oddzielnie umyć w ciepłej wodzie 
elementy A i B.

6. Sposób przechowywania
HemoClin® należy stosować w temperaturze pokojowej. Prze- 
chowywać w bezpiecznym i chłodnym miejscu. Nie stosować  
po upływie terminu ważności umieszczonego na denku pojem- 
nika HemoClin® i kartoniku.

7. Zawartość opakowania
•  Pojemnik zawierający 45 ml preparatu z dołączonym aplika- 

torem
• Ulotka informacyjna 

Ostrzeżenie: Pojemnik pod ciśnieniem
Nie dziurawić ani nie wrzucać do ognia, nawet po zużyciu.
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.



HemoClin® spray stosowany w leczeniu hemoroidów 
•  Natychmiastowy efekt chłodzenia i ulga w przypadku hemoroidów i dolegliwości 

okolicy odbytu (świądu, podrażnienia, pieczenia, nadwrażliwości).
• Leczy i zapobiega hemoroidom oraz dolegliwościom okolicy odbytu.
• Poprawia stan skóry i wspomaga naturalny proces gojenia.
•  Szczególnie zalecany jako uzupełnienie do żelu HemoClin® (w przypadku dolegli-

wości wewnątrz i na zewnątrz odbytu).
•  Do użytku zewnętrznego.

Należy przeczytać uważnie ulotkę informacyjną przed użyciem produktu  
HemoClin®. Nie wyrzucać ulotki. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 

należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Spis treści ulotki:

 1.  W jakim celu stosuje się HemoClin® 
spray?

 2.  Jakie są składniki produktu HemoClin® 
spray?

 3.  Jakie jest działanie aktywnych składni-
ków produktu?

 4.  Informacje przed zastosowaniem pro-
duktu HemoClin® spray.

 5. Kiedy należy stosować HemoClin® spray?
 6. Jak należy stosować HemoClin® spray?
 7.  Kiedy nie należy stosować produktu 

HemoClin® spray?
 8.  Sposób przechowywania produktu  

HemoClin® spray.
 9. Zawartość opakowania.
 10. Informacje kontaktowe.

1. W jakim celu stosuje się HemoClin® spray?
HemoClin® spray stosuje się na hemoroidy  
zewnętrzne oraz w przypadku dolegliwości 
okolicy odbytu (takich jak podrażnienie, świąd, 
pieczenie, nadwrażliwość).

2.  Jakie są składniki produktu HemoClin® 
spray?

Woda, Aloe barbadensis, krospolimer galaktoara-
binianu i kwasu poliglukuronowego*, Hamamelis 
virginiana, PEG-8, guma ksantanowa, metylo-di- 
izopropylopropionamid,  fenoksyetanol, ety-
loheksylogliceryna, wodorofosforan disodowy 
12H2O, diwodorofosforan sodu 2H2O, substancja 
zapachowa (owoce Cucumis sativus). *2QR

Produkt nie zawiera drażniących substancji 
chemicznych ani substancji pochodzenia zwie-
rzęcego. 

3.  Jakie jest działanie aktywnych składników 
produktu?

HemoClin® spray wykazuje skuteczność w profi-
laktyce i leczeniu dolegliwości odbytu, takich jak 
świąd, pieczenie, podrażnienie i nadwrażliwość. 
Produkt zapewnia szybki efekt chłodzenia  
i ulgę w przypadku hemoroidów zewnętrznych  
i innych dolegliwości okolicy odbytu. 

HemoClin® spray zawiera naturalny płyn na bazie 
opatentowanego kompleksu 2QR. Ta substancja 
czynna pochodzi z rośliny aloes zwyczajny (Aloe 
barbadensis). 2QR nie dopuszcza do kolonizacji 
bakterii chorobotwórczych, 
wspomaga naturalny proces 
leczenia i poprawia stan tkanek.

4.  Informacje przed zastosowaniem produktu 
HemoClin® spray.

•  Nie są znane jakiekolwiek działania niepo-
żądane związane ze stosowaniem produktu 
HemoClin® spray.

•  Należy zwrócić się do lekarza w przypadku: 
Utrzymujących się dolegliwości z powodu 
hemoroidów lub nadmiernego krwawienia.

•  Stosowanie innych leków: Nie są znane żadne 
interakcje z innymi lekami.

•  Produkt może być stosowany przez kobiety w 
ciąży.
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5. Kiedy należy stosować HemoClin® spray?
•  W leczeniu dolegliwości odbytu (podrażnień, 

świądu, pieczenia, nadwrażliwości): 
Stosować co najmniej dwa razy na dobę 
wokół odbytu, w okresie dwóch tygodni lub za 
każdym razem, gdy pożądane jest złagodzenie 
dolegliwości. Regularne stosowanie zwiększa 
skuteczność. 

•  W zapobieganiu zewnętrznym dolegliwoś
ciom odbytu: 
Stosować wokół odbytu przed i po wypróżnie-
niu.

Stosować HemoClin® spray tak często, jak jest to 
potrzebne, za każdym razem, przy występowaniu 
zewnętrznych dolegliwości odbytu (takich jak 
podrażnienie, świąd, pieczenie i tkliwość) lub w 
celu zapobiegania ich wystąpienia. W przypadku 
wewnętrznych hemoroidów zalecamy dodatko-
wo stosowanie HemoClin® żel.

6. Jak należy stosować HemoClin® spray?

Krok 1. Zdjąć nasadkę z dyszy rozpylającej.

Krok 2.  W przypadku pierwszego użycia rozpylić 
kilkakrotnie w powietrze, aby wypełnić 
dyszę.

Krok 3. Przed użyciem należy 
przyjrzeć się gdzie znajduje się 
otwór dyszy rozpylającej. Aerozol 
można rozpylać pod dowolnym 
kątem. 

Krok 4.  Pochylić się nieco do przodu, w razie 
potrzeby rozszerzyć pośladki, aby 
łatwiej było dostać się do odbytu.

Krok 5.  Skierować otwór pojemnika z aerozolem 
na odbyt i rozpylić raz lub dwa razy. 

Krok 6.  Po użyciu produktu ponownie nałożyć 
nasadkę na pojemnik z aerozolem i 
umyć ręce.

7.  Kiedy nie należy stosować produktu  
HemoClin® spray?

Nie stosować produktu w przypadku nadwrażli-
wości na którykolwiek z jego składników.

8.  Sposób przechowywania produktu  
HemoClin® spray.

Stosować HemoClin® spray w temperaturze 
pokojowej. Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu. Przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu 
ważności umieszczonego na opakowaniu.

9. Zawartość opakowania.
• Pojemnik zawierający 35 ml aerozolu
• Ulotka informacyjna

Wyłączny dystrybutor na Polskę: 

Vitamed
ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl
www.vitamedlive.pl

Wytwórca:

YouMedical B.V., Rijnsburgstraat 9-11,
1059 AT Amsterdam, Holandia

Informacji na temat produktu udziela  
dystrybutor.

Więcej informacji na temat produktu  
HemoClin®  można uzyskać na stronie   
www.hemoclin.pl
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Dlaczego warto stosować chusteczki   
HemoClin®?
Delikatna lecz skuteczna higiena jest nie-
zbędna zarówno w leczeniu jak i w profi-
laktyce dolegliwości odbytu. Chusteczki 
HemoClin® to wyrób medyczny zapewnia-
jący właściwą higienę okolic odbytu oraz 
przynoszący ulgę w dolegliwościach odby-
tu takich jak podrażnienie, świąd, piecze-
nie i nadwrażliwość. Objawy te mogą być 
związane z hemoroidami i/lub pęknięciami 
odbytu.

Co należy wiedzieć przed zastosowaniem 
chusteczek HemoClin®?
Nie są znane działania niepożądane związa-
ne ze stosowaniem  chusteczek HemoClin®. 
W przypadku utrzymujących się dolegliwo-
ści z powodu hemoroidów lub nadmier-
nego krwawienia, zaleca się konsultację z 
lekarzem.

Kiedy i jak stosować chusteczki HemoClin®?
Każdorazowo, gdy zaistnieje potrzeba zła-
godzenia zewnętrznych dolegliwości od-
bytu, należy używać chusteczek HemoClin®  
przez okres dwóch tygodni. Po każdym 
wypróżnieniu należy wytrzeć okolice od-
bytu. Wystarczy stosować same chusteczki  
HemoClin®, można też użyć zwykłego pa-
pieru toaletowego a po nim zastosować 
chusteczkę HemoClin®. W przypadku hemo-
roidów wewnętrznych zaleca się stosowa-
nie również preparatu HemoClin® żel, zaś 
w przypadku hemoroidów zewnętrznych 
preparatu HemoClin® spray.
Jeśli w ciągu dwóch tygodni objawy nie 
ulegną złagodzeniu lub nasilą się (np. 
krwawienie, ból) należy skonsultować się 
z lekarzem.

Kiedy nie należy stosować chusteczek  
HemoClin®?
W przypadku nadwrażliwości na składniki 
produktu. Jeśli wystąpi nadwrażliwość na 
którykolwiek ze składników lub podrażnie-
nie należy natychmiast zaprzestać używa-
nia chusteczek. Jeżeli podrażnienie będzie 
się utrzymywać, należy skonsultować się z 
lekarzem.

Sposób przechowywania chusteczek  
HemoClin®

Po zastosowaniu dokładnie zamknąć plasti-
kowe wieczko. Chusteczki HemoClin® należy 
przechowywać oraz stosować w temperatu-
rze pokojowej. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po 
upływie terminu ważności umieszczonego 
na spodzie opakowania.
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