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HydroVag, globulki dopochwowe, 7 sztuk
 

Cena: 23,33 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 7 glob.

Postać glob.dopoch.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

HydroVag® to wygodne w zastosowaniu globulki dopochwowe, które: nawilżają śluzówkę ścian pochwy, wspomagają procesy
regeneracyjne, pomagają utrzymać fizjologiczne pH, chronią pochwę przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Regularne stosowanie globulek dopochwowych HydroVag® zapewnia prawidłowe funkcjonowanie nabłonka pochwy. Wielkość i kształt
globulek zostały opracowane w oparciu o budowę anatomiczną kobiety, dzięki czemu ich stosowanie jest wygodne i komfortowe.

Skład

hialuronian sodu 10mg, kwas mlekowy, glikogen, mleczan sodu

Wskazania do stosowania

W celu łagodzenia uczucia suchości i dyskomfortu (napięcia, świądu, pieczenia) w okolicach intymnych spowodowanego:
niedoborem estrogenów (m.in. w okresie okołomenopauzalnym),
zanikiem błony śluzowej pochwy (atrofia),
nasilonym stresem.

W celu ułatwienia regeneracji nabłonka pochwy:
w okresie okołomenopauzalnym, kiedy dochodzi do zaniku błony śluzowej pochwy (atrofia),
w przypadku wystąpienia nieprawidłowych zmian w nabłonku pochwy (dystrofii),
po radio- i chemioterapii,
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po zabiegach ginekologicznych,
po porodzie.

W celu łagodzenia bólu w przypadku bolesnych stosunków (dyspareunia).
W celu łagodzeni dyskomfortu związanego z obrzękiem, zaczerwienieniem, śwądem okolic sromu oraz pojawieniem się nieprawidłowej
wydzieliny.
Wspomagająco, w celu utrzymania prawidłowej flory i pH pochwy, na przykład po kuracji antybiotykami.

Przeciwwskazania

nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu;
  w przypadku ostrych infekcji pochwy zalecane jest stosowanie globulek pod nadzorem lekarza;
  ze względu na brak odpowiednich badań, w czasie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po konsultacji z lekarzem;
  nie stosować równocześnie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo;
  preparat stosowany z lekami miejscowo znieczulającymi, ze względu na zawartość w składzie hialuronianu sodu, może wydłużać okres
znieczulenia;
  nie stosować w trakcie menstruacji;
  bezpośrednio po aplikacji globulki nie podejmować współżycia płciowego;
  nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu ze względu na obecność w składzie
preparatu modyfikowanych tłuszczów;
  nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu;
  nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra;
  nie połykać;
  wyrób przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli po zastosowaniu preparatu pojawią się objawy niepożądane tj. nasilenie świądu, pieczenia, wysypka itp. należy zaprzestać
stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
W celu zabezpieczenia bielizny przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie kuracji należy stosować wkładki higieniczne.
Każdą globulkę należy stosować jednorazowo. Ponowne użycie tej samej globulki niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń.

Dawkowanie

Kuracja podstawowa: 1 globulka dopochwowa na noc przez 7 kolejnych dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Kuracja podtrzymująca: 1 globulka dopochwowa na noc co 2-3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
W przypadku uzupełnienia kuracji podstawowej kuracją podtrzymującą, łączny czas terapii może wynieść do 30 dni. Po tym czasie
należy przerwać kurację na okres 7 dni.

Producent:

IBSS BIOMED
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