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Hexagyn Duo, globulki dopochwowe, 10 globulek
dopochwowych
 

Cena: 29,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 globulek dopochwowych

Postać globulki dopochwowe

Producent HEXANOVA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum, Acidum lacticum

Opis produktu
 

Opis
Hexagyn Duo, wyrób medyczny w postaci globulek dopochwowych. Globulki dopochwowe przywracające naturalne nawilżenie i pH
pochwy oraz sprzyjające przywróceniu naturalnego ekosystemu srom-pochwa. Połączenie kwasu hialuronowego, polikarbofilu oraz
kwasu mlekowego wykazuje działanie uwadniające, smarujące, normalizuje pH pochwy, a także przyczynia się do zmniejszenia ryzyka
wystąpienia infekcji bakteryjnych okolic intymnych. Polikarbofil normalizuje i utrzymuje kwaśne pH pochwy do 72 h, na długo znosząc
suchość pochwy. Może być alternatywą lub uzupełnieniem terapii jako opcja dla małych dawek estrogenów (pacjentki w ciąży
dopochwowe i karmiące, pacjentki z chorobą nowotworową).

Zastosowanie
Wspomagająco w zapobieganiu i leczeniu suchości pochwy o charakterze zapalnym i zakaźnym, w przypadku podrażnienia, pieczenia
oraz świądu pochwy. Sprzyja odbudowie naturalnej flory i fizjologicznego pH. Długotrwale nawilża i regeneruje błonę śluzową pochwy.

Sposób użycia

Terapia podstawowa - 1 globulka na noc przez 5-7 kolejnych dni, po zakończeniu cyklu miesiączkowego lub zgodnie z
zaleceniem lekarza.
Terapia wspomagająca lub profilaktyka - 1 globulka na noc co 3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem
lekarza.
Nie przekraczać sugerowanej dawki bez wcześniej konsultacji z lekarzem.

Skład
1 globulka 2g zawiera: 60 mg polikarbofilu, 10 mg kwasu hialuronowego, kwas mlekowy, octan tokoferolu, witaminę A, kwas 18-beta-
glicyretynowy, olej z drzewa herbacianego, fosfatydylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej do maksymalnie 25°C, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego.
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Wyrób do jednorazowego użytku. W razie przypadkowego wypadnięcia globulki z pochwy nie należy powtórnie jej stosować.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy nadwrażliwości na składniki preparatu.
Nie stosować w przypadku zmian i ran w pochwie.
Nie stosować w trakcie krwawienia miesięcznego.
W okresie ciąży i karmienia piersią globulki stosować wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.
U dzieci globulki stosować wyłącznie na zalecenie lekarskie i pod bezpośrednią kontrolą lekarza.
Nie należy połykać.
Stosowanie produktu, szczególnie długotrwałe, może prowadzić do nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać
leczenie i skonsultować się z lekarzem, aby rozpocząć właściwe leczenie

Dodatkowe informacje
Nie przekraczać sugerowanej dawki bez wcześniej konsultacji z lekarzem.
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