
ОБЛЕКЧАВА
НЕЗАБАВНО



ТЕМАТА Е ДЕЛИКАТНА
Всеки втори е засегнат

Пациентите по-често не търсят 
медицинска помощ

ОСТРИ ХЕМОРОДИАЛНИ 
     КРИЗИ

УСЛОЖНЕНИЯ
Тромбоза
Пролапс

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ
Симптоми:

остра болка
аноректален оток



ХРОНИЧНА 
КОНСТИПАЦИЯ

НАЧИН НА
ЖИВОТ

ПОВИШЕНО 
ВЪТРЕКОРЕМНО

НАЛЯГАНЕ

РАБОТНИК 
> пикантна храна 

>> хемороидална криза

БИЗНЕС ДАМА 
стрес, вредни хранителни 

навици
> хроничен запек 

>> хемороидална криза

БРЕМЕННА 3-ти триместър 
>непосредствено след раждане 

>> хемороидална криза

ИКОНОМИСТ 
> алкохол, кафе 

>> хемороидална криза

КАСИЕР 
заседнал начин на живот 

> хроничен запек 
>> хемороидална криза

СПОРТИСТ
> вдигане на тежести 

>> хемороидална криза

ШОФЬОР
> продължително седене 
>> хемороидална криза

ГОТВАЧ
прекомерно хранене

> затлъстяване 
>> хемороидална криза

ЖИВОТЪТ 
Е ДОСТАТЪЧНО СЛОЖЕН



ЕФЕКТИВНОСТ
> Облекчава незабавно

Удобен за дозиранеБолка

Лесен приемОток

Добра поносимостКървене

КОМФОРТ ПРИ 
УПОТРЕБА

КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМА



3.1 
дни

Двойно сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано, мултицентрово проучване в две паралелни  групи с 84 пациенти с остра хемороидална болест
Лечение: 3 таблетки на ден ( 1800 mg диосмин) през първите 4 дни, след това 2 таблетки на ден ( 1200 mg диосмин) през следващите 3 дни.
Оценка: болка и оток  на D0 и D7, обща оценка на други признаци на D0 и D7, начало на изчезване на болката.

ЕФЕКТИВНОСТ

Болката изчезва в сравнение с D0 за 3,1 ± 0,4 дни в групата с Phlebodia® 
срещу 3,65 ± 0,5 дни в плацебо групата (р = 0,042).

Изчезване на болката 
в сравнение с D0

13 h 
по-бързо 

в групата на 
Phlebodia® 
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D1 D2 D4 D5D3

Отворено, проспективно проучване с 60 пациенти с непролабиращи кървящи хемороиди.
Лечение: Phlebodia® 3 таблетки дневно в продължение на 5 дни + Plantago Ovata, 2 сашета на ден, в продължение на 3 месеца.
Оценка: време на изчезване на кървенето.
*77% от пациентите

3.2 
дни

Спиране на кървенето

4 от 5*

 
пациенти 
без кървене  
на 3-я ден

ЕФЕКТИВНОСТ



               Оценка на болка, пролапс, оток

Оток

Кървене

СИМПТОМИ

ЕФЕКТИВНОСТ

Двойно сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано, мултицентрово проучване в две паралелни  групи с 84 пациенти с остра хемороидална болест.
Лечение: 3 таблетки на ден ( 1800 mg диосмин) през първите 4 дни, след това 2 таблетки на ден ( 1200 mg диосмин) през следващите 3 дни.
Оценка: болка и оток  на D0 и D7, обща оценка на други признаци на D0 и D7, начало на изчезване на болката.
*Разликата  между групите е изчислена въз основа на индекса D0-D7 / D7.

PLACEBO PHLEBODIA®

D0 D7 D0 D7

Интензивни симптоми
ОТОК + КЪРВЕНЕ
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Липса на симптоми

p=0.017*

Статистически значимо 
намаляване 

 на симптомите 
с Phlebodia®.



Лесен за дозиране

Добра поносимост

Удобен прием

КОМФОРТ ПРИ УПОТРЕБА

Phlebodia®
13 мм

Други таблетки
24 мм

Филмирана таблетка
Неутрален вкус
Оптимален размер

3 таблетки на ден  
по време на хранене
Продължителност на 
лечението -  по лекарска 
преценка

Повече от 40 години 
опит
В повече от 60 страни 
10 000 000 пациенти 
от 2010 г.

Phlebodia® 
600 mg чист диосмин
без хесперидин.

Phlebodia® : 
само една активна съставка



С 80% намаляват
болката и отока.

Болката изчезва 
на третия ден.

Кървенето спира 
на третия ден.

ОСТРИ ХЕМОДОИРАЛНИ КРИЗИ:
ОБЛЕКЧАВА НЕЗАБАВНО

Phlebodia® 600 mg
3 таблетки на ден, 
по време на хранене.



Phlebodia®, филмирана таблетка, 
600 mg диосмин

3 таблетки на ден по време на хранене, 
за лечение на функционални симптоми 
при остри  хемороидални кризи.


