
Г) ПРИЛОЖЕТЕ ЛЕД... 

За незабавно облекчение от силен сърбеж / парене / дразнене, сложете торбичка с лед върху зоната. 

Д) Вземете топла вана ... 

Взимането на топли вани (редовни или седнали) може да помогне при успокояване на аналната област. Въпреки това, не забравяйте да премахнете 

всички мехлеми преди ваната с бебешка кърпа и изсушете мястото, след като приключите с къпането. 

Е) Използвайте хладен въздушен поток, за да се изсушите … 

За да успокоите анала си, можете да използвате вентилатор или сешоар на студена настройка след къпане. 

Въпроси? Коментари? Ние сме тук да помогнем! Пратете ни имейл на: info@creamcomfort.bg 

или вижте нашия уебсайт: www.creamcomfort.bg 

 

 

 

Инструкции: 
МНОГО ВАЖНО ... ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ЦЯЛАТА СТРАНИЦА! 

Процес на прилагане на Крем Комфорт в 5 стъпки (за тези, които имат сърбеж или парене) 

(За тези с анални фисури или хемороиди без сърбеж, вижте обратната страна за инструкциите) 

 
Хроничният анален сърбеж, парене и дразнене може драстично да промени качеството ви на живот. НЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ - хиляди хора по света 

страдат от тези симптоми. За щастие използването на Крем Комфорт ще ви осигури ежедневно облекчение и ще върне живота ви към нормалния му ритъм! 

 

Важна информация относно процеса на прилагане на Крем Комфорт: 

• НЯМА “лек” за идиопатичен анален сърбеж. След 2 години изследвания открихме причината, но не и лек, който да го елиминира тотално. 

Въпреки това, следвайки ежедневния процес на терапията по-долу обяснен в 5 стъпки, ще сложите край на вашето страдание! 

• Самото прилагане на Крем Комфорт няма да облекчи симптомите ви. За да постигнете най-добри резултати, ТРЯБВА да следвате 5-те стъпки за 

прилагане на Крем Комфорт всеки ден, за да се подобри състоянието на кожата и да се предотврати появата на сърбеж и дразнене. 

• Първоначално симптомите може да изглеждат по-лоши, но ще се подобрят с времето. Обикновено отнема 1-5 седмици, докато аналът ви заздравее 

и сърбежът отмине. Защо отнема толкова дълго време? Сухата и увредена кожа се нуждае от време, за да се възстанови. След това ще изчезне сърбежът; 

балансът на влагата на вашата анална и перианална кожа трябва да се върне към нормалните нива; засиленият сърбеж за съжаление е симптом породен 

от спирането на употребата на стероидни и кортизонови мехлеми и отнема време тези лекарства да напуснат организма ви. 

• Бъдете търпеливи и упорити! Имайте вяра, отделете време, и следвайте процеса на третиране съставен от 5 стъпки. Гарантираме, че ще ви 

помогне! От проучване с над 2000 потребители на Крем Комфорт, 98% следващи стъпките в продължение на 5 + седмици, заявиха, че са имали успех. 

Без съмнение Крем Комфорт е най-ефективният начин за облекчение на анален сърбеж в света. Ако завършите 5-седмичния процес, имате 98% шанс да 

се върнете към нормалния си ритъм на живот. 

• Разтрийте малко количество Крем Комфорт върху ръката си, за да видите как тънкия слой ще прилепне и ще предпази кожата ви. 

Спрете да правите следните неща: 

• Спрете да се почесвате (освен в стъпка 5). Когато възникне сърбеж, това е вашият сигнал да следвате процеса по-долу. 

• Спрете незабавно да използвате други продукти. НЕ използвайте кремове, масла, мехлеми, прахове, лекарствени кърпички или почистващи 

лосиони. 

• Спрете да използвате сапуни и кърпи за почистване на аналната област. Агресивното измиване ще доведе до увреждане на кожата и ще увеличи 

времето за възстановяване. 

• Спрете да използвате водни струи или бидета. Те няма да почистят достатъчно добре зоната и водното налягане може да отвори отново раните. 

 
Процесът на терапия при анален сърбеж в 5 стъпки - ВСЯКА СТЪПКА Е ВАЖНА! 

Стъпка 1 ви показва кога да направите стъпки 2-4. След това стъпка 4 ви показва кога да направите стъпка 5 

1) Изпълнете стъпки 2-4 САМО: 

А) Когато усетите НЕОБХОДИМОСТ да се почешете или Б) След всяко движение на червата. 

Важно е да оставите аналната област на спокойствие максимално дълго, за да може зоната да заздравее. 

2) Почистете областта на прилагане с бебешки кърпички, докато на кърпичката не остава цвят. 

Използвайте САМО бебешки кърпички без алкохол. Кърпички, съдържащи алое, са позволени. След движение на червата, можете първо да използвате 

тоалетна хартия и след това може завършите почистването с кърпички. 

3) Попийте аналната си област със СУХА с тоалетна хартия. 

Задължително е кожата ви да е суха преди да преминете към следващата стъпка. Не се чешете и не използвайте тоалетната хартия за тази цел. 

4) ПОЧАКАЙТЕ 15 секунди. Слушайте тялото си ... Ако сърбежът е силен, тогава НЕ прилагайте Крем Комфорт. 

Крем Комфорт е безопасен за използване ежедневно, но колкото по-малко пъти докосвате аналната си област, толкова по-бързо ще заздравее и ще остане 

излекуван. Вашата цел е да спирате на стъпка 4 възможно най-често, дори и Крем Комфорт да е е безопасен за използване  ежедневно. 

5) Нанасяйте Крем Комфорт САМО, ако все още усещате желание да се почешете. 

След като изчакате, ако усещането за сърбеж или парене все още е налице, нанесете с пръст малко количество колкото грахово зърно от крема и 

внимателно го разтрийте в областта, без да използвате ноктите, докато сърбежът е удовлетворен. Одраскването с ноктите причинява увреждане 

на кожата и ще удължи времето за заздравяване. Можете да го приложите към вътрешната част на ануса, но НЕ го вкарвайте дълбоко в ректума. Това 

е ЕДИНСТВЕНОТО време, в което можете да се почешете. Ще забележите, че когато приложите Крем Комфорт, сърбежът всъщност може да се 

засили при първоначален контакт, но след това той постепенно ще изчезне. Следвайте стъпки 1-4 всеки ден, но преминете на стъпка 5, само когато е 

необходимо. Премахнете всички останали мехлеми с пръст. НЕ трябва да чувствате влага, когато сте готови! 

Съвети за незабавна помощ и други препоръки 
А) Ако Крем Комфорт причинява силно парене... 

Някои потребители изпитват интензивно парене, когато Крем Комфорт контактува с раздразнената кожа. Крем Комфорт съдържа черноморска луга, 

която е с високо съдържание на магнезиеви соли и може да причини усещане за парене при отворени рани. Ако изгарянето е непоносимо, отстранете 

мехлема с бебешки кърпички и нанесете лед или хладна влажна кърпа. Докато анала ви не може да се справи със силата на Крем Комфорт, го заменете 

с обикновен мехлем вместо Крем Комфорт за няколко дни (вашият фармацевт може да ви препоръча продукт). Спрете да използвате мехлем, след като 

успеете да свикнете със силата на Крем Комфорт. 

Б) Ако развиете обрив… 

Някои потребители споделят наличието на лек обрив в ранните етапи на използване на крема. Не се тревожете - това е само временно и обикновено 

отминава в рамките на няколко дни. Продължете да следвате процеса на прилагане на Крем Комфорт всеки ден. 

В) Ако Крем Комфорт е ефективен само за кратък период от време след прилагане ... 

Мехлемът може да не да бъде ефективен, ако има изтичане след движение на червата. Ако е така, ще видите фекални остатъци на мократа кърпичка 

10-15 минути след чревни движения. Ако това се случи с вас, не прилагайте стъпка 5, вместо това изчакайте 15 минути, върнете се в банята и повторете 

процеса от стъпка 1 до стъпка 5. 
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процеса от стъпка 1 до стъпка 5. 

Г) ПРИЛОЖЕТЕ ЛЕД... 

За незабавно облекчение от силен сърбеж / парене / дразнене, сложете торбичка с лед върху зоната. 

Д) Вземете топла вана ... 

Взимането на топли вани (редовни или седнали) може да помогне при успокояване на аналната област. Въпреки това, не забравяйте да премахнете 

всички мехлеми преди ваната с бебешка кърпа и изсушете мястото, след като приключите с къпането. 

Е) Използвайте хладен въздушен поток, за да се изсушите … 

За да успокоите анала си, можете да използвате вентилатор или сешоар на студена настройка след къпане. 

Въпроси? Коментари? Ние сме тук да помогнем! Пратете ни имейл на: info@creamcomfort.bg 

или вижте нашия уебсайт: www.creamcomfort.bg 

 

 

 

Процес на прилагане на Крем Комфорт при анални фисури и хемороиди 

За тези с хроничен сърбеж или парене, вижте обратната страна за инструкции 

 
Важна информация относно процеса на прилагане на Крем Комфорт 

• Аналните фисури и хемороидите много често се появяват отново. Движението на червата може да доведе до повторно отваряне на аналните фисури 

и хемороидите. Поддържането на изпражненията ви меки трябва да помогне много. Известно е, че магнезия и цинковия оксид, които са в състава на 

Крем Комфорт помагат при този тип проблем. 

• Разтрийте миниатюрно количество Крем Комфорт върху ръката си, за да видите как ще прилепне към нея и ще ви предпази. 

• Крем Комфорт ще помогне за облекчаване на по-леката болка. За по-интензивна болка попитайте вашия лекар или фармацевт да препоръча 

лидокаинов крем на базата на вазелин. При силна болка или кървене трябва да се консултирате с вашия лекар. 

• Вашата цел е да поддържате тънък слой от Крем Комфорт върху ануса по всяко време, докато не се подобрите. Нанесете отново след къпане, 

движения на червата и отново, ако забележите увеличаване на болката или раздразнението, следвайки инструкциите за приложение по-долу. 

• Крем Комфорт съдържа луга, за това може да почувствате леко усещане за парене, когато се прилага. Ако паренето е силно и не изчезне, избършете 

за това може да почувствате леко усещане за парене, когато се прилага. Ако паренето е силно и не изчезне, избършете Крем Комфорт с мокра бебешка 

кърпа и нанесете лед или хладна мокра кърпа, докато не утихне. Заменете Крем Комфорт с мехлем за 2-7 дни, докато можете да се справите със силата 

на Крем Комфорт. 

• Имайте предвид, че пълната продължителност на терапията ще отнеме средно 8 седмици. 

В зависимост от стадия на вашия проблем, ще отнеме 4-12 седмици, докато аналната ви област заздравее. След като симптомите изчезнат напълно, 

постепенно ще намаляте броят пъти нанасяне на крема. 

• Бъдете търпеливи и упорити! Имайте вяра, дайте си най-малко 8-12 СЕДМИЦИ и следвайте стриктно стъпките за прилагане на Крем Комфорт. В 

проучване от 571 страдащи от анални фисури, 90% съобщават за успех, докато използват Крем Комфорт. Останалите 10% са се отказали преди 8-та 

седмица и не са спазвали стъпките. 

Спрете да правите следните неща: 

• Спрете да се почесвате (освен в стъпка 5). Когато възникне сърбеж, това е вашият сигнал да следвате процеса по-долу. 

• Спрете незабавно да използвате други продукти. НЕ използвайте кремове, масла, мехлеми, прахове, лекарствени кърпички или почистващи 

лосиони. 

• Спрете да използвате сапуни и кърпи за почистване на аналната област. Агресивното измиване ще доведе до увреждане на кожата и ще увеличи 

времето за възстановяване. 

• Спрете да използвате водни струи или бидета. Те няма да почистят достатъчно добре зоната и водното налягане може да отвори отново раните. 

 
 

Кога да прилагате Крем Комфорт? 

Процесът на прилагане на Крем Комфорт 

Ще прилагате Крем Комфорт поне два пъти на ден, докато симптомите не изчезнат. Целта е да се поддържа тънък слой мехлем върху ануса по всяко 

време. Ще прилагате Крем Комфорт след всяко движение на червата и след всяко къпане. В идеалния случай тези приложения трябва да бъдат 

разположени през целия ден (поне веднъж сутрин и веднъж вечер). Допълнителни приложения (до 6 на ден) могат да се прилагат винаги, когато има 

болка, сърбеж или парене. 

Как да прилагате Крем Комфорт? 

1) Почистете областта на прилагане добре с бебешки кърпички, докато на кърпичката не остава цвят. Използвайте САМО бебешки кърпички без 

алкохол. Кърпички, съдържащи алое, са позволени. След движение на червата, можете първо да използвате тоалетна хартия и след това може завършите 

почистването с кърпички. 

2) Попийте аналната си област със СУХА тоалетна хартия. Задължително е кожата ви да е суха преди да преминете към следващата стъпка. Не се 

чешете и не използвайте тоалетната хартия за тази цел. 

3) Внимателно разтрийте малко количество (колкото грахово зърно) Крем Комфорт в областта, без да използвате ноктите. Можете да го 

приложите към вътрешната част на ануса, но НЕ го вкарвайте дълбоко в ректума. 

Как да предотвратите повторното появяване на анални фисури и хемороиди: 
След като почувствате, че напълно сте премахнали симптомите, което обикновено отнема 6-8 седмици, намалете прилагането на крема от два на 

един път дневно (след движение на червата) за няколко седмици. След това намалете прилагането до веднъж на няколко дни. Ако усетите някакво 

раздразнение в засегнатата област, това е моментът, в който трябва да нанесете крема. Следвайте стъпки 1-2 по-горе всеки ден. 

Съвети за незабавна помощ и други препоръки 
А) Ако Крем Комфорт причинява силно парене... 

Някои потребители изпитват интензивно парене, когато Крем Комфорт контактува с раздразнената кожа. Крем Комфорт съдържа черноморска луга, 

която е с високо съдържание на магнезиеви соли и може да причини усещане за парене при отворени рани. Ако изгарянето е непоносимо, отстранете 

мехлема с бебешки кърпички и нанесете лед или хладна влажна кърпа. Докато анала ви не може да се справи със силата на Крем Комфорт, го заменете 

с обикновен мехлем вместо Крем Комфорт за няколко дни (вашият фармацевт може да ви препоръча продукт). Спрете да използвате мехлем, след като 

успеете да свикнете със силата на Крем Комфорт. 

Б) Ако развиете обрив… 

Някои потребители споделят наличието на лек обрив в ранните етапи на използване на крема. Не се тревожете - това е само временно и обикновено 

отминава в рамките на няколко дни. Продължете да следвате процеса на прилагане на Крем Комфорт всеки ден. 

В) Ако Крем Комфорт е ефективен само за кратък период от време след прилагане ... 

Мехлемът може да не бъде ефективен, ако има изтичане след движение на червата. Ако е така, ще видите фекални остатъци на мократа кърпичка 10- 

15 минути след чревни движения. Ако това се случи с вас, не прилагайте стъпка 5, вместо това изчакайте 15 минути, върнете се в банята и повторете 

mailto:info@creamcomfort.bg
http://www.creamcomfort.bg/

