
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

inVag®, 7 kapsułek dopochwowych
 

Cena: 24,03 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 7 kaps.

Postać kaps.dopoch.twarde

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis leku:

Dopochwowy lek probiotyczny o szybkim działaniu. inVag® stosuje się u kobiet w celu przywrócenia lub uzupełnienia flory bakteryjnej
pochwy i utrzymania właściwego pH pochwy. Jest najlepiej dopasowanym probiotykiem ginekologicznym do mikroflory Polek.

Skład

Każda kapsułka zawiera nie mniej niż 109CFU (Jednostek tworzących kolonie) bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum
57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C.
Substancje pomocnicze: odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, mannitol, laktoza jednowodna, magnezu
stearynian. Składniki kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek.

Wskazania do stosowania

inVag® stosuje się 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).
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie

1 kapsułka na noc przez 1 tydzień. W razie potrzeby leczenie należy powtórzyć. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie
zachowując zasady higieny osobistej.

Przechowywanie

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Status

Lek OTC, wydawany bez recepty

Informacje prawne

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.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Polska Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków
Tel.: +48 12 37 69 200 Fax: +48 12 37 69 205

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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