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Gynoxin Uno 600 mg, 1 kapsułka dopochwowa miękka
 

Cena: 35,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 600 mg

Opakowanie 1 kapsułka dopochwowa miękka

Producent RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Fenticonazoli nitras

Opis produktu
 

Opis
Gynoxin to kapsułki dopochwowe, miękkie, na infekcje intymne. Usuwa objawy zakażenia, oraz działa na bezpośrednią przyczynę
infekcji. Gynoxin, ze względu na zawartość fentikonazol, mają działanie przeciwgrzybiczne. Lek przeznaczony do stosowania u
dorosłych i młodzieży powyżej 16-ego roku życia.

Wskazania

Ból podczas stosunku i przy oddawaniu moczu,
Mieszane i grzybicze zakażenia (drożdżyca) pochwy;
Silny, dokuczliwy świąd okolic intymnych,
Upławy grudkowate, serowate, bezzapachowe.

Działanie
Przeciwgrzybiczne.

Dawkowanie

1 kapsułka dopochwowa zastosowana jednorazowo.
Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Jeśli objawy utrzymują się, następną dawkę można powtórzyć po trzech
dniach.
Do stosowania wyłącznie dopochwowego.

Skład
Substancja czynnea: Azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).
Dawka substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).

Przeciwwskazania

Nie stosować po upływie terminu ważności.
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Nie należy przyjmować jej doustnie.
Nadwrażliwość na fentikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować leku u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują środków antykoncepcyjnych.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nie stosować leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C,
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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