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Infectvagin, globulki dopochwowe, 10 sztuk
 

Cena: 32,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 globulek

Postać globulka

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Infectvagin to wyrób medyczny do leczenia pomocniczego chorób zapalnych pochwy o różnej etiologii (bakteryjnych, grzybiczych i
mieszanych, atrofii i dystrofii pochwy oraz zapalenia szyjki macicy i ektopii szyjki macicy (nadżerki)). Ze względu na właściwości
wiązania cząsteczek wody globulki Infectvagin zalecane są po leczeniu metodami fizycznym (elektrokoagulacja, laseroterapia,
krioterapia) oraz w przypadku występowania suchości pochwy w okresie pomenopauzalnym, również przy występowaniu krwawień.
Globulki sprzyjają procesom gojenia i reepitalizacji (odbudowy nabłonka), zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów
chorobotwórczych.

Zastosowanie

Infekcje intymne: bakteryjne, grzybicze i mieszane
Choroby zapalne pochwy
Zapalenia szyjki macicy i ektopia szyjki macicy (nadżerka)
Zabiegi: elektrokoagulacji, laseroterapii, krioterapii

Sposób użycia

Przed i po użyciu należy dokładnie umyć dłonie.
Globulkę należy aplikować wieczorem przed snem należy aplikować globulkę.
Wyciągnąć globulkę z blistra, oddzielić dwa końce opakowania, wyciągnąć globulkę i włożyć ją głęboko do pochwy.

Skład
Zawartość w 1 globulce: hydrolizat kolagenu, glikolowy ekstrakt ze skrzypu polnego, poliheksametylenbiguanidu(poliheksanid, PHMB),
woda oczyszczona, kwas mlekowy.

Przechowywanie

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

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/infectvagin-globulki-dopochwowe-10-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Nie stosować produktu po upływie daty ważności.
Przechowywać za dala do źródeł ciepła, w temperaturze poniżej 25°C.
Po użyciu opakowanie odpowiednio zutylizować.
W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
Stosowanie w czasie ciąży lub dłuższy okres musi odbywać się pod kontrolą lekarza,
Nie stosować jeśli występuje nadwrażliwość na polihehsametylenbiguanidu lub na podobne substancje.

Dodatkowe informacje

Nie są znane działania niepożądane po zastosowaniu produktu.
Czynności związane z aplikacją należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie zgnieść globulki.
Globulki o nadmiernie miękkiej konsystencji, wynikającej z ekspozycji na ciepło, nie tracą swoich właściwości. W celu
przywrócenia pożądanej konsystencji należy włożyć globulkę do lodówki na tak długo jak to konieczne.
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