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inVag, 14 kapsułek dopochwowych twardych
 

Cena: 44,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 kapsułek dopochwowych twardych

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Lek

Opis produktu
 

Wskazania

U kobiet w celu przywrócenia lub uzupełnienia flory bakteryjnej pochwy i utrzymania właściwego pH pochwy,
Lek zaleca się stosować w zapobieganiu infekcjom układu moczowo- płciowego: w trakcie i po leczeniu antybiotykami i innymi
lekami przeciwbakteryjnymi oraz

przeciwrzęsistkowymi i przeciwgrzybiczymi, w okresie klimakterium oraz po połogu,

Profilaktycznie we wszelkich sytuacjach, w których dochodzi do zaburzenia równowagi flory pochwy (np. niewłaściwe
przyzwyczajenia higieniczne, antykoncepcja),
Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych pochwy (zakażenia pochwy), w trakcie i po leczeniu antybiotykami, innymi lekami
przeciwbakteryjnymi i (lub) przeciwgrzybiczymi (w tym również podczas leczenia upławów).

Działanie
Przywrócenie lub uzupełnienie flory bakteryjnej pochwy i utrzymanie właściwego pH pochwy.

Dawkowanie

1 kapsułka na noc przez tydzień.
Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

Skład
Substancją czynną leku są żywe pałeczki bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum
57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C, w ilości nie mniej niż 10^9 CFU* na kapsułkę.
*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię.
Ponadto lek zawiera: odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, mannitol, laktoza jednowodna, magnezu stearynian
oraz składniki kapsułki: żelatyna i tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania
Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane
Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentek);
Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentek);
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W badaniu klinicznym zgłaszano często, tj. u 1 - 10 pacjentek na 100, następujące działania niepożądane: upławy, świąd, pieczenie, ból w
podbrzuszu, plamienie, obrzęk i zaczerwienienie warg sromowych, zaczerwienienie na szyjce macicy (stwierdzane przez lekarza
ginekologa), częste oddawanie moczu, parcie na mocz, przeziębienie, ból głowy.

Przechowywanie

W lodówce (2°C do 8°C).
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym 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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