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Gynoxin 20 mg/g (2%) krem dopochwowy 30 g
 

Cena: 42,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent RECORDATI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Fenticonazoli nitras

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Gynoxin zawiera substancję czynną fentikonazol, który jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania
przeciwgrzybiczego, w tym na drożdżaki.
Wskazania do stosowania:

Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).

Skład
Substancją czynną leku jest fentikonazol. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu. Pozostałe składniki
(substancje pomocnicze) to: estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol
propylenowy, alkohol cetylowy, glicerolu monostearynian, lanolina uwodorniona, sodu edetynian, woda oczyszczona

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:

Wprowadzić zawartość aplikatora(około 5 g) głęboko do pochwy. Krem należy stosować za pomocą aplikatora(po umyciu
nadaje się do wielokrotnego użycia). Aplikować jednorazowo głęboko do 3 pochwy wieczorem przed snem przez 6 kolejnych dni,
lub dwa razy na dobę - wieczorem przed snem oraz rano, przez 3 kolejne dni.

Instrukcja dotycząca podawania kremu

Używać tylko czystego aplikatora. Po każdorazowym użyciu umyć aplikator ciepłą wodą z mydłem.Lekarz może zalecić w
wyjątkowych przypadkach sterylizację aplikatora. Nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 50°C ani rozpuszczalników
organicznych.Po umyciu aplikator wysuszyć i przechowywać w dołączonym pojemniku.Postępować według instrukcji
poniżej(patrz też rysunek poniżej).

Po odkręceniu zakrętki nakręcić aplikator na tubę kremu.
Tubę lekko ścisnąć na dole tak, aby napełnić aplikator. Jeśli występuje opór w tłoku aplikatora, należy go lekko
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pociągnąć. Jeżeli nie ma innych zaleceń dotyczących dawkowania, aplikator napełnić całkowicie.
Zdjąć aplikator z tuby, którą należy następnie szczelnie zamknąć.
Pacjentka powinna leżeć ze zgiętymi i rozstawionymi kolanami; wtedy należy umieścić aplikator głęboko w pochwie.
Opróżnić aplikator całkowicie poprzez wciśnięcie tłoka. Wyjąć aplikator z pochwy bez przesuwania tłoka.

U pacjentek powyżej 60 lat nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek tenmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Po wprowadzeniu kremu do
pochwy, może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.
Jeśli lek Gynoxin jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania i występowanie
ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.
Po zastosowaniu tego leku obserwowano następujące objawy niepożądane:
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

odczuwanie pieczenia sromu i pochwy,
rumień,
świąd,
wysypka.

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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