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HydroVag globulki dopochwowe 7 globulek
 

Nasza cena: 31,95 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 7 glob.

Postać glob.dopochw.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: HydroVag
Postać: glob.dopochw.
Dawka: -
Opakowanie: 7 glob.
Skład: 

1 globulka dopochwowa HydroVag zawiera: 10 mg hialuronianu sodu, glikogen, kwas mlekowy oraz substancje pomocnicze: mleczan
sodu i glicerydy półsyntetyczne

Działanie: 

Globulki dopochwowe HydroVag ® nawilżają śluzówkę ścian pochwy, wspomagają procesy regeneracyjne, pomagają utrzymać
fizjologiczne pH, a także chronią pochwę przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Wskazania: 

Wskazaniami do stosowania globulek dopochwowych HydroVag są: 

stany niedoboru estrogenów m. in. w okresie okołomenopauzalnym, przy zaburzeniach hormonalnych,  leczeniu endometriozy,
stosowaniu antykoncepcji hormonalnejatrofia i dystrofia pochwyzabiegi ginekologiczneradio- i chemioterapiauczucie suchości,
pieczenia w obrębie pochwyporód, długie karmienie piersiądyspareuniazaburzenie prawidłowego pH, np.: przy antybiotykoterapii

Przeciwwskazania: 

nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,w przypadku ostrych infekcji pochwy zalecane jest
stosowanie globulek pod nadzorem lekarza,nie stosować równocześnie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo,nie stosować
w trakcie menstruacji,bezpośrednio po aplikacji globulki nie podejmować współżycia płciowegonie stosować łącznie z prezerwatywami i
wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu ze względu na obecność w składzie preparatu modyfikowanych tłuszczów,nie
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stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu,nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra,nie połykać

Dawkowanie: 

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. Łączny czas terapii może
wynieść do 30 dni. Po tym czasie należy przerwać kurację na okres 7 dni. Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników wyrobu, preparat  stosowany z lekami miejscowo znieczulającymi, ze względu na zawartość w składzie 
hialuronianu sodu,  może wydłużać okres znieczulenia, nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi
wykonanymi z lateksu, ze względu na obecność w składzie preparatu modyfikowanych tłuszczów

Środki ostrożności: 

Każdą globulkę należy stosować jednorazowo. Ponowne użycie tej samej globulki niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń

Ciąża: 

Ze względu na brak odpowiednich badań, w czasie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po konsultacji z lekarzem,

Uwagi: 

Opakowanie zawiera 7 globulek dopochwowych. Okres ważności wyrobu wynosi 2 lata. Przechowywać w szczelnie zamkniętym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej (15-  25˚C), w suchym miejscu. Chronić przed światłem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA 

Dokładnie umyć ręce.Jeśli na skutek narażenia produktu na działanie wysokiej temperatury konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed
wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce.Oderwać jedno gniazdo z blistra, następnie rozchylić listki folii, powoli
oddzielić je od siebie i ostrożne wydobyć globulkę. Delikatnie umieścić globulkę głęboko w pochwie. W celu ułatwienia aplikacji globulkę
można zwilżyć ciepłą przegotowaną wodą.

PKWiU na HydroVag to 21.20.23.0
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