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Cicatridina x 10 globulek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 globulek

Postać Globulki dopochwowe

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cicatridina w postaci globulek dopochwowych z kwasem hialuronowym i naturalnymi wyciągami roślinnymi jest stosowany w celu
redukcji suchości pochwy i przyspieszania naturalnych procesów jej gojenia i odbudowy. Produkt jest przeznaczony dla kobiet, a efekty
jego działania są zauważalne już po pierwszym tygodniu terapii.

Na co są globulki Cicatridina? Wskazaniem do stosowania leku są między innymi przebyte zabiegi i badania ginekologiczne oraz okres
połogu. Lek może być również pomocny w przypadku suchości pochwy i dyspareunii, a ponadto można go stosować po chemioterapii i
radioterapii.

W skład leku wchodzi kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), a także inne składniki naturalne, w tym aloes,
wąkrotka azjatycka, kwiat nagietka czy ekstrakt olejowy z drzewa herbacianego. Funkcją Cicatridina w postaci globulek jest
przyspieszanie zabliźniania się ran pochwy i wspieranie naturalnych procesów ich gojenia się. Lek odbudowuje błonę śluzową pochwy w
atrofii i dystrofii, a oprócz tego łagodzi uczucie jej suchości, świądu, napięcia i pieczenia, a dodatkowo redukuje związane z tymi
objawami bóle przy współżyciu. Kwas hialuronowy wspiera regenerację śluzówki pochwy, a aloes wspomaga leczenie ran i redukuje
procesy zapalne. Wąkrotka azjatycka pobudza produkcję kolagenu i przyspiesza gojenie się ran. Kwiat nagietka ma właściwości
przeciwobrzękowe i przeciwzapalne, a drzewo herbaciane właściwości antybakteryjne.

W opakowaniu znajduje się 10 globulek Cicatridina. W skład 1 globulki wchodzi 5 mg soli sodowej kwasu hialuronowego, 60 mg
ekstraktu olejowego z wąkrotki azjatyckiej, 60 mg wyciągu olejowego z nagietka, 60 mg wyciągu olejowego z aloesu, 2 mg ekstraktu
olejowego z drzewa herbacianego, a także składniki pomocnicze. Globulki Cicatridina należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza
lub informacjami podanymi w dołączonej do opakowania ulotce. Zalecany sposób użycia to wprowadzenie 1 globulki dopochwowej
Cicatridina w godzinach wieczornych głęboko do pochwy. Globulek nie należy połykać i ważne, aby unikać ich kontaktu z oczami. Jeśli
lek jest stosowany po porodzie, zabiegach lub leczeniu onkologicznym, należy kontynuować terapię przez około 10–20 dni. Jeśli
natomiast jest przyjmowany w związku z suchością pochwy w okresie okołomenopauzalnym i przy obniżonym poziomie estrogenów,
globulki należy stosować codziennie przez 10 dni, a po tym czasie aplikować je co 2–3 dni.

Działania niepożądane Cicatridina dotyczą głównie jego długotrwałego stosowania. Jeśli lek Cicatridina w postaci globulek
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dopochwowych będzie stosowany długotrwale, może przyczynić się do pojawienia reakcji nadwrażliwości. Zauważenie takich objawów
stanowi wskazanie do przerwania leczenia i kontaktu z lekarzem. Przeciwwskazaniem do stosowania globulek dopochwowych
Cicatridina jest nadwrażliwość na którykolwiek z ich składników. Pacjentki spodziewające się dziecka i w okresie laktacji powinny
omówić z lekarzem możliwość stosowania globulek. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie był widoczny i dostępny dla
dzieci.

Skład
Substancja czynna: Sól sodowa kwasu hialuronowego 5 mg, Centella Asiatica - ekstrakt olejowy 60 mg, wyciąg olejowy z nagietka,
wyciąg olejowy z aloesu 60 mg, ekstrakt olejowy z drzewa herbacianego 2 mg, glicerydy półsyntetyczne, BHT, iozpropyl paraben, izobutyl
paraben, butyl paraben.

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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