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Infectvagin x 10 globulek dopochwowych
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 globulek

Postać Globulki dopochwowe

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Infectvagin w postaci globulek dopochwowych jest produktem o potrójnym mechanizmie działania, który
dedykowany jest kobietom zmagającym się z różnej etiologii stanami zapalnymi pochwy. Na co jest Infectvagin? Wskazaniem do
stosowania wyrobu medycznego są infekcje intymne pochodzenia bakteryjnego, grzybiczego i mieszanego. Globulki dopochwowe mogą
być też pomocne przy zapaleniu pochwy, a także przy zapaleniu szyjki macicy oraz ektopii (nadżerce) szyjki macicy. Produkt można
wykorzystać również po zabiegach krioterapii, laseroterapii i elektrokoagulacji. Działanie Infectvagin jest potrójne. Globulki przywracają
prawidłowe pH okolic intymnych (kwas mlekowy + PHMB), poza tym zapobiegają namnażaniu się patogenów (kwas mlekowy + PHMB). 
Funkcją Infectvagin jest też wspomaganie gojenia i odbudowy nabłonka okolic intymnych, który uległ uszkodzeniu w związku z
rozwijającym się stanem zapalnym (hydrolizat kolagenu + wyciąg ze skrzypu polnego).

W opakowaniu znajduje się 10 globulek dopochwowych Infectvagin. W skład każdej globulki wchodzi hydrolizat kolagenu i glikolowy
ekstrakt ze skrzypu polnego, a dodatkowo poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB), kwas mlekowy oraz woda oczyszczona. 
Kapsułki Infectvagin mają innowacyjną postać. Są żelowe i miękkie, a przy tym bardzo delikatne, co ułatwia ich aplikację w pochwie.
Produkt należy stosować według wskazań lekarza lub zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do niego ulotce.

Przed użyciem globulek należy dokładnie umyć ręce. Wyrób medyczny Infectvagin należy stosować raz dziennie, w godzinach
wieczornych, bezpośrednio przed snem. Czystymi rękoma należy oddzielić globulkę Infectvagin z blistra, a następnie wyjąć ją z
zabezpieczającego opakowania i umieścić głęboko w pochwie. Potem należy ponownie umyć ręce i położyć się do łóżka. Kapsułki
Infectvagin posiadają przeciwwskazania do stosowania, więc nie każda kobieta powinna z nich korzystać. Nie są przeznaczone dla
pacjentek, które mają nadwrażliwość na którykolwiek z ich składników.

Skład
Jedna globulka zawiera: hydrolizat kolagenu, glikolowy ekstrakt ze skrzypu polnego, poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB),
kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
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Pierwszy i jedyny na rynku produkt zawierający połączenie PHMB, kwasu mlekowego, hydrolizatu kolagenu i skrzypu polnego.
Szerokie spektrum zastosowania w leczeniu pomocniczym chorób zapalnych pochwy, infekcji intymnych o różnej etiologii:
bakteryjnych, grzybiczych, mieszanych. Innowacyjna forma delikatnych, miękkich, żelowych globulek dopochwowych dla
ułatwienia aplikacji podczas towarzyszących infekcjom objawów takich jak ból i pieczenie.
Wskazania:

Infekcje intymne: bakteryjne, grzybicze i mieszane
Choroby zapalne pochwy
Zapalenia szyjki macicy i ektopia szyjki macicy (nadżerka)
Zabiegi: elektrokoagulacji, laseroterapii, krioterapii

Działanie:
POTRÓJNY MECHANIZM DZIAŁANIA
Zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki unikalnemu połączenie PHMB oraz kwasu
mlekowego
Przywraca naturalne pH dzięki unikalnemu połączenie PHMB oraz kwasu mlekowego
Sprzyja procesom gojenia i odbudowy nabłonka uszkodzonego przez proces zapalny dzięki hydrolizatu kolagenu i
wyciągu ze skrzypu polnego.

Zalety produktu:
Potrójny mechanizm działania
Innowacyjna postać globulki – żelowa, miękka i delikatna dla ułatwienia aplikacji

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć dłonie. Globulkę należy aplikować wieczorem przed snem. Wyciągnąć
globulkę z blistra, oddzielić dwa końce opakowania, wyciągnąć globulkę i włożyć ją głęboko do pochwy.

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