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Lactovaginal, 28 kapsułek dopochwowych
 

Cena: 74,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 28 kapsułek dopochwowych twardych

Postać kapsułki dopochwowe twarde

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus 573

Opis produktu
 

Opis
Lactovaginal, lek w postaci kapsułek dopochwowych. Substancją czynną leku Lactovaginal są żywe pałeczki bakterii kwasu mlekowego
szczepu Lactobacillus rhamnosus 573.

Wskazania
Przywrócenie lub uzupełnienie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy: w stanach zapalnych narządów rodnych po leczeniu lekami
przeciwdrobnoustrojowymi, przy występowaniu upławów oraz profilaktycznie u kobiet lub dziewcząt powyżej 16. roku życia.

Działanie
Zastosowanie leku Lactovaginal po uprzednim leczeniu stanów zapalnych pochwy lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi
oraz przeciwgrzybiczymi
powoduje zmniejszenie liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej w pochwie oraz
normalizację wydzieliny z pochwy.

Dawkowanie

1-2 kapsułki na dobę (przy 2 kaps./dobę - jedna rano, druga na noc) przez 1 tydzień, chyba, że lekarz zaleci inne stosowanie.
Kapsułkę umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

Skład
1 kapsułka zawiera pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 około 10^10 , w tym nie mniej niż 10^8 CFU (Jednostek tworzących kolonie).

Przeciwwskazania
Uczulenie na pałeczki Lactobacillus lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane
Lek jest dobrze tolerowany; Działania niepożądane występujące bardzo rzadko tj.<1/10 000: miejscowe działania niepożądane
(swędzenie, pieczenie, zwiększona wydzielina z pochwy).
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Przechowywanie

W lodówce (2-8°C).
W okresie ważności lek można przechowywać: poza lodówką, w temperaturze do 25°C (do 4 tygodni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek z ciężkim zaburzeniem układu immunologicznego.

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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