
ЛИСТОВКА  

Предназначение  
Медицинското изделие LEVORAG – е емул-гел  който се използва за ко-адювант за симптоматични и 
асимптоматично лечение на анални фисури. 

Описание 
Медицинското изделие LEVORAG - EmulGel включва гел в тубичка с еднократна доза от 3.5 ml с вграден 
апликатор, като във всяка кутия има по 20 еднократни дози. 
Изделието притежава омекотяващо, лубрикиращо, образуващо предпазен слой, успокояващо и защитно 
действие. 
Изделието образува слой върху аналната фисура, което дава възможност за поддържане на 
микросреда, защитена от външни микроорганизми. 
Маслената съставка на препарата помага за лубрикирането на третираното място, което улеснява 
отделянето на фекалиите и така предотвратява образуването на нови микролезии. 
Изделието помага за облекчаване на болката при дефекация, предотвратява образуването на нови 
фисури и защитава третираното място, като създава среда, която подпомага зарастването на фисурите 
и предотвратява прикрепването на бактерии. 
Естествените съставки на продукта допринасят за бързото подобряване състоянието на пациента и 
възстановяване на оптималните физически условия. 
Изделието не съдържа кортизон, анестетици, аромати,  
оцветители или никел. 
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Тубичката с еднократна доза е предназначена за едно приложение. Използвайте два пъти дневно в 
продължение на поне 20 последователни дни, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал друго. 
Препоръчва се използване сутрин и вечер, по възможност след изхождане. 

Предупреждения и предпазни мерки при използване 
При възникване на нежелани реакции, преустановете лечението и се консултирайте с Вашия лекар. 
Избягвайте използване на дезинфектанти, тъй като те оказват неблагоприятно въздействие върху процеса 
на заздравяване на раните. До момента няма данни за противопоказания при използването на която и да е 
от съставките на LEVORAG по време на бременност и кърмене. Въпреки това, за по-голяма сигурност, се 
препоръчва използване под прекия контрол от страна на Вашия лекар. Избягвайте контакт с очите. Дръжте 
далеч от деца. Ако симптомите не отшумят след лечението, моля консултирайте се с Вашия лекар. Не 
използвайте продукта, ако оригиналната опаковка е отворена или повредена. 
Противопоказания 
Не използвайте продукта при наличие на свръхчувствителност към някоя от неговите съставки. Ако 
възникнат неочаквани реакции, преустановете лечението и се консултирайте с лекар. Не прилагайте 
изделието на места, които едновременно с това биват третирани с друго мазило или дезинфектанти. При 
неправилно ползване на изделието, това може да доведе до забавено възстановяване на тъканите, като 
предотврати процеса на физиологично заздравяване. Не се препоръчва използване при пациенти с: 
- Продуктивен запек, налагащ продължително напъване или ръчно манипулиране по време на 
отделителния процес. 
- Наличие на фекална инконтиненция. 

Съхранение и срок на годност 
Съхранявайте на хладно, сухо място, далеч от източници на топлина. 
Срокът на годност е посочен върху кутията и на всяка еднократна доза, не използвайте продукта след 
указаната дата. 

Състав 
Вода, диметикон, глицерин, масло от prunus amygdalus dulcis, фенил тиметикон, масло от семена на borago 
officinalis, екстракт от malva sylvestris, пантенол, декстрин, хидролизиран екстракт от hibiscus esculentus, 
фенохексиетанол, глицерил стаерат, цетил алкохол, PEG-75 стаерат, акрилати/C 10-30 алкил акрилат 
кросполимер, триетаноламин, токоферол, каприлил гликол, 1,2-хексанедиол, екстракт от calendula 
officinalis, малтодекстрин, екстракт от glycyrrhiza glabra, цетет-20, стеарет-20, етилхексилглицерин, 
натриоев карбоксиметил бета-глюкан, тринатриев етилендиамин дисукцинат, трополон, аспарагинова 
киселина, натриев хлорид, натриев бромид.  

Опаковка с 20 тубички с еднократна 

доза с вграден апликатор 
МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ 
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Указания за използване и дозировка  
Почистете добре мястото, което ще бъде третирано; препоръчва се използване на дезинфекциращи 
кърпички Deliclin.   

 

  

   

   

   

1 Махнете капачката от 
върха на апликатора, 
2 Хванете тубичката, както 
е показано 
3 Внимателно вкарайте 
апликатора в аналното 
отверстие, като внимавате да 
не вкарате цялата канюла и 
изстискайте старателно 
цялото съдържание на 
тубичката. 
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