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Albothyl 90 mg, bakteryjne zapalenie pochwy, 6 globulek
dopochwowych
 

Cena: 36,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 90 mg

Opakowanie 6 globulek dopochwowych

Postać globulki dopochwowe

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Policresulenum

Opis produktu
 

Opis
Albothyl, lek w postaci globulek dopochwowych dla kobiet powyżej 18 roku życia, stosowany w leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy.

Wskazania
Miejscowe leczenie bakteryjne zapalenia pochwy.

Działanie
Zawarty polikrezulen działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych.

Dawkowanie

W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc.
Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni.
Stosować dopochwowo, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem
globulki należy położyć się na plecach.

Skład

Substancją czynną leku jest polikrezulen. 1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu.
Pozostałe składniki to: makrogol 4000, makrogol 1500, kwas edetynowy

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
W czasie miesiączki.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/albothyl-90-mg-bakteryjne-zapalenie-pochwy-6-globulek-dopochwowych.html
https://www.aptekanamex.pl/albothyl-90-mg-bakteryjne-zapalenie-pochwy-6-globulek-dopochwowych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Działania niepożądane

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentek): suchość sromu i pochwy.
Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentek): wydalanie strzępów błony śluzowej.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kandydoza pochwy i sromu, świąd pochwy i
sromu, upławy z pochwy, uczucie dyskomfortu pochwy i sromu, suchość pochwy i sromu, uczucie ciała obcego; układowe
reakcje alergiczne; pokrzywka.

Przechowywanie
W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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