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Gynoxin Optima 200mg 3 kapsułki dopochwowe
 

cena: 30,67 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała pochwa

Działanie przeciwgrzybicze

Opakowanie 3 sztuki

Postać kapsułka dopochwowa miękka

Producent RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A

Sposób aplikacji dopochwowe

Substancja
czynna/dawka

Fenticonazoli nitras

Wskazania infekcja

Opis produktu
 

Opis:
Gynoxin Optima zawiera substancję czynną fentikonazol, który jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania
przeciwgrzybiczego, w tym na drożdżaki. Fentikonazol działa również przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Skład:
Substancją czynną leku jest fentikonazol. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha,
krzemionka koloidalna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek
(E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Wskazania:
Grzybicze zapalenie pochwy i sromu nazywane też drożdżycą pochwy i sromu.
Leczenie zakażeń mieszanych pochwy.
Gynoxin Optima przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. Pacjentki w wieku powyżej 60 lat
powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
Kapsułki dopochwowe Gynoxin Optima są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego.
Nie należy przyjmować ich doustnie.
Wiarygodnego rozpoznania grzybicy i stwierdzenia wrażliwości drobnoustroju na fentikonazol może dokonać wyłącznie lekarz. Należy
zapoznać się z informacjami w punkcie 2 ulotki, w jakich sytuacjach porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Stosowanie Gynoxin Optima należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:
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pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”),
jednocześnie stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (patrz „Lek Gynoxin Optima a inne leki”).
W czasie stosowania tego leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji,
pacjentka stosuje środki plemnikobójcze, irygatory dopochwowe lub inne produkty dopochwowe,
wystąpią reakcje nadwrażliwości na lek,
objawy nie zmniejszą się w ciągu 7 dni lub się nasilą,
partner uległ również zarażeniu,
u pacjentki wystąpiły więcej niż dwa zakażenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową,
jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
pacjentka ma powyżej 60 lat,
u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

• nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
• upławy zabarwione krwią,
• rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
• ból w dolnej części brzucha, pleców lub ból przy oddawaniu moczu,
• działania niepożądane takie jak zaczerwienienie, świąd lub wysypka, które są związane z leczeniem.
W przypadku zakażenia również partnera zaleca się jego równoczesne leczenie.

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjentki lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin Optima są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego.
Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie.
Zalecana dawka to:
− 1 kapsułka dopochwowa, miękka stosowana raz na dobę przez trzy kolejne dni. Włożyć
głęboko do pochwy wieczorem przed snem.
Dzieci i młodzież
Dawka zalecana dla młodzieży w wieku 16 lat i powyżej jest taka sama jak dla dorosłych.
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