
Cremă rectală Sintofarm
Crema rectală Sintofarm este un dispozitiv medical pe bază de sucralfat, pectină, dimeticonă și polizaharide din aloe, cu activitate de 
lubri�ere și formare a unui �lm protector. Creează o barieră mecanică în jurul mucoasei rectale ca adjuvant în tratamentul stărilor 
hemoroidale și în procesele de re-epitelizare și normalizare a mucoasei anale.

MECANISM DE ACȚIUNE
Crema rectală Sintofarm este o cremă special formulată pentru zona rectală. Sucralfatul și polizaharidele din aloe contribuie la restaurarea 
condițiilor �ziologice și a funcției rectale, totodată menținând integritatea mucoasei rectale. Dimeticona și pectina contribuie la formarea 
unui gel muco-adeziv care creează o barieră de �lm și de protecție pe țesutul rectal.

INDICAȚII
Crema rectală Sintofarm este indicată ca adjuvant în tratamentul stărilor hemoroidale și în procesele de normalizare a mucoasei rectale. 
COMPOZIȚIE
Substanțe active: sucralfat, pectină, dimeticonă și polizaharide din aloe. Conține conservant: fenoxietanol.
MOD DE UTILIZARE
Așezați-vă pe șoldul stâng, deșurubați capacul tubului și înșurubați canula în acesta, scoțând o cantitate mica de cremă pentru a lubri�a 
canula și introduceți-o în anus. Apăsați capătul tubului pentru a elibera cantitatea de produs dorită. La sfârșitul procedurii, deșurubați canula 
și curățați-o cu atenție înșurubând capacul la loc.

DOZARE
Utilizați Crema rectală Sintofarm la nevoie, de preferat seara.

ATENȚIONĂRI
Uz extern. A nu se înghiți. Nu utilizați dacă există o hipersensibilitate sau alergie individuală la una sau mai multe componente. Canula nu 
este de unică folosință. Utilizarea sa este strict personală. Pentru utilizarea produsului în timpul sarcinii sau alăptării, cereți sfatul medicului. 
A nu se lăsa la vederea sau îndemâna copiilor.

DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei, departe de surse de căldură și de lumină directă. Data de expirare se referă la produsul intact și 
depozitat corect.

DATA DE EXPIRARE
A se vedea data de expirare de pe ambalaj. A nu se folosi după data de expirare indicată.

PREZENTARE
Tub de 30 g din aluminiu, cu canulă.

Cremă rectală Sintofarm DISPOZITIV MEDICAL

Producător: New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato, 1-  Zona ASI 
80014 Giugliano in Campania (NA) ITALY

Distribuitor: SC Sintofarm SA, str. 
Ziduri Între Vii nr. 22, sector 2, 
București, ROMÂNIA

DATA ULTIMEI REVIZUIRI: IANUARIE 2021

Data de expirare   

Consultați instrucțiunile 
de utilizare Producator

Lot nr.  A se păstra între 4 și 30° C

Aruncați gunoiul la coș    

Legendă simboluri 
Dispozitiv Medical


