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Lakcid Intima, 10 kapsułek dopochwowych
 

Cena: 34,03 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 mld CFU

Opakowanie 10 kapsułek dopochwowych

Postać kapsułki dopochwowe

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactobacillus gasseri, Lactobacillus
rhamnosus

Opis produktu
 

Opis
Lakcid Intima jest w postaci kapsułek dopochwowych, które zawierają liofilizowane żywe pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus
gasseri DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus DSM 14870). Bakterie te posiadają silne właściwości adhezyjne do nabłonka pochwy,
które umożliwiają im kolonizację i przeżywalność w pochwie.

Wskazania
Utrzymanie lub przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Działanie
Lek ten zawiera liofilizowane żywe pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus gasseri DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus DSM
14870). Szczepy produkują kwas mlekowy, a szczep Lactobacillus gasseri DSM 14869 produkuje dodatkowo nadtlenek wodoru, tworząc
tym samym niekorzystne środowisko do namnażania się bakterii chorobotwórczych oraz drożdżaków (najczęściej gatunku Candida
albicans). Dzięki swym właściwościom wpływają na równowagę mikrobiologiczną ograniczając rozwój mikroorganizmów
chorobotwórczych, ponieważ utrzymując odpowiednie kwaśne pH pochwy mogą redukować objawy takie jak świąd, pieczenie, upławy
oraz nieprzyjemny zapach.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej

Profilaktycznie: 1 kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo. U kobiet miesiączkujących - po miesiączce.
Po antybiotykoterapii: 1 kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.
U dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat (które rozpoczęły miesiączkowanie) lek można stosować po zaleceniu przez lekarza, w
takich samych dawkach jak u dorosłych.

Skład
Substancjami czynnymi leku są:

pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 108CFU* na kapsułkę
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pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 108CFU* na kapsułkę

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię
Pozostałe składniki to: laktytol jednowodny, skrobia kukurydziana, guma ksantan, glukoza bezwodna, magnezu stearynian; osłonka
kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Przeciwwskazania
Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku może wystąpić pieczenie w miejscu podania.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując ten lek jeśli: występuje ciężkie zaburzenie układu immunologicznego.
U dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat (które rozpoczęły miesiączkowanie) lek można stosować po zaleceniu przez lekarza.
Nie należy stosować tego leku w czasie antybiotykoterapii, ponieważ pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 i Lactobacillus
rhamnosus DSM 14870 są wrażliwe na antybiotyki.
Lek ten może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że
może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek ten nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

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