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Alfalex™ rektální čípek - návod k použití 

 

 
 

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití, neboť obsahuje důležité informace pro uživatele. 

Tento přípravek je zdravotnickým prostředkem určeným pro dospělé. K dosažení co 

největší účinnosti má být používán v souladu s indikacemi. 

Návod k použití si uschovejte. Možná si jej budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Složení 

Sukralfát, kakaové máslo, lanolin (rostlinného původu), Witepsol W25 (čípkový základ), výtažek z 

měsíčku, výtažek z heřmánku, výtažek z listu vilínu (Hamamelis). 

 

Forma zdravotnického prostředku 

Rektální čípek. Krabička obsahuje 10 čípků, každý o hmotnosti 2,5 g. 

 

Co je AlfalexTM  rektální čípek a k čemu se používá? 

AlfalexTM  rektální čípek je určen k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním 

a jeho komplikacemi (např. ekzém a praskliny). Pokrývá a chrání epidermis (nejvrchnější 

vrstva kůže), pečuje o zanícenou, svědící kůži a podporuje regeneraci kůže. Omezuje 

vysoušení kůže, což napomáhá hojení rány, a snižuje riziko vzniku prasklin a poškození při 

vyprazdňování. 

 

Kdy se AlfalexTM  rektální čípek nesmí používat? 

Nepoužívejte, jestliže jste přecitlivělý(á) na lanolin nebo na kteroukoli další 

složku obsaženou v přípravku. Nepoužívejte na krvácející hemoroidy. 

 

Těhotenství a kojení 

Používání přípravku AlfalexTM rektální čípek není kontraindikováno v těhotenství nebo 

při kojení, ale v takových případech se poraďte se svým lékařem. 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Vzájemné působení přípravku AlfalexTM  rektální čípek s jinými léčivými přípravky není 

známo, proto se před použitím rektálního čípku společně s jiným léčivým přípravkem k 

rektálnímu použití poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Souběžné použití rektálního čípku s 

kondomem může snížit bezpečnost antikoncepce. 

 

Jak se AlfalexTM rektální čípek používá 

Vždy používejte tento zdravotnický prostředek tak, jak je popsáno v návodu k použití. 

Pokud by přípravek nebyl používán v souladu s návodem k použití, může dojít k 

nedostatečnému zmírnění příznaků nebo se může vyskytnout podráždění. 

 
Před použitím rektálního čípku AlfalexTM si umyjte ruce. 
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Zaveďte 1 rektální čípek AlfalexTM  do konečníku, nejlépe po sedací koupeli, jednou nebo dvakrát 

denně. 

 

Blistr obsahuje kapsy s čípky, oddělené perforací. 

Před použitím zkontrolujte, že je balení neporušené, a že přípravek není poškozený. Nepoužívejte 

čípek, je-li balení poškozeno. 

 

Odtrhněte jeden čípek z blistru v místě perforace (Obr. 1). Opatrně roztrhněte chlopeň od 

horního okraje tak, jak ukazuje šipka (Obr. 2). Čípek vyjměte (Obr. 3). 

Po použití rektálního čípku si vždy umyjte ruce. 

 

AlfalexTM by se neměl dostat do očí nebo do očního okolí, do úst nebo na ústní sliznici. 

Pokud by se čípek dostal do kontaktu s uvedenými oblastmi, setřete jej nebo jej omyjte.  

Rektální čípek může zašpinit spodní prádlo, proto se doporučuje použití slipových vložek. 

 

Délka použití závisí na tom, jak se zlepšují vaše příznaky, bez přerušení je však přípravek 

možno používat nejvýše 4 týdny.  

Pokud se vaše příznaky nezlepší do 1 - 2 týdnů, poraďte se s lékařem. 

 

Možné nežádoucí účinky 

Jakákoliv lokální léčba, zejména je-li dlouhodobá, může způsobit reakce z přecitlivělosti. Mezi 

jejich projevy patří pocit pálení, svědění, bolest nebo zarudnutí. Pokud během používání tohoto 

zdravotnického prostředku uvedené příznaky zaznamenáte, přestaňte jej používat a vyhledejte 

lékaře. 

 

Pokud zaznamenáte jakékoli jiné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Upozornění 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima. Nepolykejte. 

AlfalexTM rektální čípek se nesmí zavádět do pochvy. 

 

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání 

Doba použitelnosti je uvedena na krabičce a folii čípku. 

Nepoužívejte čípky po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 

uvedeného měsíce. 

 

 Uchovávejte AlfalexTM rektální čípek při teplotě do 25 °C.  
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 Chraňte před slunečním zářením. 

Nevyhazujte žádné zdravotnické prostředky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se lékárníka, jak se zdravotnické prostředky mají likvidovat. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 

 

Tento návod k použití byl naposledy připraven/revidován: březen 2017 

  

2409 

Zdravotnický prostředek 

 

Výrobce:  

Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38.,  

Budapešť, 1106, Maďarsko 

 

Distributor:  

 Servier s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Vysvětlivky symbolů na obalu 

 

Pozor! Před použitím si přečtěte návod k použití 

 

Viz návod k použití 

 

Nepoužívejte, je-li balení poškozeno 

 
Teplotní limit 

 

Chraňte před slunečním zářením 

 

Výrobce 

 

Číslo šarže 

 
Použitelné do 

 


