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Gynoxin Uno 600 mg x 1 kaps dopochwowa
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Kapsułki

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).
W okresie przejściowym lek jest dostępny w aptekach w dwóch różnych opakowaniach oraz pod dwiema nazwami (część
opakowań nie zawiera członu „UNO”)

Skład
Substancją czynną leku jest fentikonazol. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu. Pozostałe składniki
(substancje pomocnicze) to: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu
parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:

1 kapsułka dopochwowa, miękka, stosowana jeden raz.Włożyć głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Jeśli objawy
utrzymują się, następną dawkę można powtórzyć po trzech dniach.Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjentka
czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

U pacjentek powyżej 60 lat nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Dzieci i młodzież Lek Gynoxin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane
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Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Po wprowadzeniu kapsułki
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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