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Iladian direct plus x 10 kaps dopochwowych
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps dopochwowych

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Iladian direct plus w postaci tabletek dopochwowych to produkt przeznaczony do leczniczego stosowania podczas
infekcji intymnych. Działanie produktu polega na przywracaniu, a następnie zapewnianiu odpowiedniego wsparcia w utrzymaniu
fizjologicznego pH pochwy, co tworzy warunki niesprzyjające patogennym mikroorganizmom odpowiadającym za infekcje intymne.
Produkt będzie pomocny przy infekcjach bakteryjnych, grzybiczych (infekcje drożdżakami z rodzaju Candida) i mieszanych – najlepiej
zastosować go już przy pierwszych objawach zakażenia.

Wskazaniem do stosowania tabletek dopochwowych Iladian direct plus są różnego typu infekcje okolic intymnych. Do objawów
mogących świadczyć o infekcji intymnej zaliczyć można świąd okolic intymnych, ich zaczerwienienie, pieczenie lub ból oraz pojawienie
się upławów lub nieprzyjemnego zapachu. Funkcją Iladian direct plus jest ograniczanie rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych,
co dzieje się dzięki przywróceniu i zapewnianiu wsparcia w utrzymaniu fizjologicznego pH pochwy.

Dodatkowo lek pomaga w redukcji świądu oraz likwidacji napięcia i suchości błony śluzowej pochwy, co jest zasługą zawartości kwasu
hialuronowego oraz witaminy E. Preparat można stosować zatem w stanach nadmiernej suchości pochwy, w okresie
okołomenopauzalnym oraz podczas częstego uczęszczania na basen, korzystania z jacuzzi, solarium czy sauny. Preparat można
stosować także np. po antybiotykoterapii, czy też w stanach obniżonej odporności.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek dopochwowych Iladian direct plus. W skład każdej z nich wchodzi kwas L-askorbinowy, inulina,
witamina E, kwas hialuronowy i laktoza oraz stearynian magnezu. Składniki tego wyrobu medycznego przywracają fizjologiczne pH
pochwy, utrudniając tym samym namnażanie się mikroorganizmów chorobotwórczych. Inulina przyczynia się również do rozwoju
naturalnej mikroflory, której to właściwe proporcje są podstawą, podczas zapobiegania infekcjom okolic intymnych. Dzięki zawartości
witaminy E i kwasu hialuronowego wyrób medyczny Iladian direct plus nawilża natomiast śluzówkę pochwy, dodatkowo łagodząc jej
świąd i redukując jej podatność na mikrourazy.

Dawkowanie Iladian direct plus powinno być zgodne z zaleceniami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej. Stosowanie Iladian
direct plus w celach leczniczych wymaga przyjmowania 1 tabletki dopochwowej dziennie przez ok. 7–10 dni. Tabletkę należy
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zaaplikować głęboko do pochwy i najlepiej wykonywać na noc przed położeniem się do łóżka. Ważne, by wyrób medyczny Iladian direct
plus zastosować możliwie najszybciej po zaobserwowaniu objawów mogących wskazywać na infekcję okolic intymnych. Jeśli Iladian
direct plus stosowany jest natomiast profilaktycznie, zaleca się stosowanie 1 tabletki wyrobu medycznego 2 razy w tygodniu, również
aplikując produkt głęboko w pochwie przed położeniem się spać. Każdorazowo przed aplikacją tabletek dopochwowych i po ich aplikacji
należy dokładnie umyć ręce.

Wyrób medyczny Iladian direct plus, jak każdy lek ma, przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być używany przez pacjentki z
nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie powinno się również aplikować tabletek dopochwowych, gdy błony śluzowe
okolic intymnych są uszkodzone. Ważne jest także, by nie łączyć dopochwowych tabletek Iladian direct plus z innymi lekami
stosowanymi dopochwowo. Iladian direct plus nie powinien być aplikowany, jeśli u pacjentki występują upławy z krwią – jest to stan,
który wymaga pilnej konsultacji z lekarzem. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się ze swoim lekarzem
prowadzącym, zanim rozpoczną stosowanie wyrobu medycznego IIadian direct plus.

Opis
Zastosowanie:
Wyrób medyczny Iladian direct plus poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarza warunki hamujące rozwój
bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Dodatkowo zawarta w
wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażaniu się bakterii
wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym. Działanie Iladian direct plus zostało uzupełnione obecnością kwasu
hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową pochwy łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając
podatność na mikrourazy.

Cechy

na infekcje intymne
ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych
redukuje świąd, upławy i nieprzyjemny zapach
odtwarza i utrzymuje fizjologiczne pH
likwiduje napięcie i suchość błony śluzowej pochwy

Składniki
kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy, Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu

Stosowanie
Sposób postępowania z wyrobem
Tylko do stosowania dopochwowego.
Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.
Wspomaganie leczenia infekcji pochwy: Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy
umieścić głęboko w pochwie.
Profilaktyka: Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie. Należy zasięgnąć
porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Iladian direct plus lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła i wilgoci.
Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania
wyrobu.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe. W przypadku
występowania upławów z krwią nie stosować wyrobu Iladian direct plus i skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny Iladian direct
plus nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego. Ciąża i karmienie piersią: przed
zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane
W rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie pieczenia pochwy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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