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Albothyl 90 mg x 6 globulek dopochwowych
 

Cena: 36,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 glob

Postać Globulki dopochwowe

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Policresulenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Albothyl w postaci globulek dopochwowych z polikrezulenem jest preparatem przeznaczonym dla kobiet. Wykazuje on działanie
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe. Produkt przeznaczony jest dla pacjentek dorosłych, które nie weszły
jeszcze w okres menopauzy.

Na co jest Albothyl? Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy. Składnikiem czynnym 
leku Albothyl jest polikrezulen, który wykazuje działanie wybiórcze w stosunku do tkanek, które są zmienione chorobowo, oraz do tych
zmienionych martwiczo, a przy tym nie wykazuje działania na zdrowe tkanki. Globulki dopochwowe Albothyl mają lekko kwaśny odczyn,
co przyczynia się do niszczenia bakterii odpowiadających za bakteryjne zapalenie pochwy. Lek bardzo intensywnie pobudza proces
gojenia się pochwy, co może skutkować intensywnym oddzielaniem się tkanek zmienionych chorobowo – nie trzeba się tego obawiać,
gdyż jest to objaw pożądany, który związany jest ze sposobem działania produktu.

W opakowaniu znajduje się 6 globulek dopochwowych Albothyl. W skład 1 globulki wchodzi 90 mg polikrezulenu, a także składniki
pomocnicze, czyli makrogol 4000, makrogol 1500 oraz kwas edetynowy. Przed zastosowaniem produktu należy wnikliwie zapoznać się
z dołączoną do opakowania ulotką i postępować zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Rekomendowane dawkowanie leku Albothyl to, zależnie od nasilenia dolegliwości, 1 globulka dopochwowa dziennie lub 1 globulka
dopochwowa przyjmowana co drugi dzień. Globulki dopochwowe Albothyl powinny być aplikowane na noc, a terapia nie powinna trwać
dłużej niż 9 dni. Jeśli czas ten okaże się niewystarczający, by objawy ustąpiły lub te wręcz nasilą się, należy skonsultować się z
lekarzem. W czasie stosowania globulek dopochwowych Albothyl oraz przez 7 kolejnych dni po zakończeniu terapii nie powinno się
współżyć. W tym czasie nie zaleca się też stosowania innych leków dopochwowych. Albothyl jest lekiem, który u niektórych kobiet
może wykazywać działania niepożądane. Bardzo często powoduje suchość pochwy, a także przyczynia się do wydalania strzępów błony
śluzowej. Polikrezulen może powodować też inne objawy, w tym reakcje alergiczne i podrażnienia.

Lek Albothyl posiada przeciwwskazania do stosowania, a wśród nich znajduje się nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocnicze
globulek. Produkt leczniczy Albothyl nie powinien być też stosowany w czasie miesiączki, poza tym nie zaleca się jego stosowania u
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pacjentek w wieku poniżej 18 lat oraz w okresie menopauzy. Globulki Albothyl przeznaczone są wyłącznie do stosowania
dopochwowego. Nie należy ich połykać, gdyż może to przyczynić się do wystąpienia nadżerek przełyku. Należy również chronić oczy
przed przypadkowym kontaktem z lekiem. W czasie stosowania globulek Albothyl nie powinno się stosować tradycyjnych mydeł do
higieny intymnej, gdyż możliwe jest ich działanie drażniące. W ciąży i w czasie karmienia piersią lek można zastosować wyłącznie na
wyraźne wskazanie lekarza.

Skład
1 globulka zawiera 90 mg kwasu polimetyleno-m-krezolosulfonowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować w czasie miesiączki.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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