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Invag x 7 kapsułek dopochwowych (sprzedajemy wyłącznie
do odbioru osobistego)
 

Cena: 44,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 7 kaps dopochwowych

Postać Kapsułki

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek InVag w postaci kapsułek dopochwowych to produkt probiotyczny, w skład którego wchodzą bakterie kwasu mlekowego
Lactobacillus. Preparat jest przeznaczony dla dorosłych kobiet w celu wsparcia mikroflory pochwy w stanach, gdy jest ona szczególnie
narażona na zachwianie równowagi mikrobiologicznej, które mogłoby skutkować zwiększoną podatnością na infekcje grzybicze,
bakteryjne bądź mieszane.

Na co jest InVag? Wskazaniem do stosowania leku jest uzupełnienie lub przywrócenie równowagi bakteryjnej pochwy oraz jednocześnie
utrzymanie odpowiedniego pH środowiska pochwy. W skład produktu wchodzą żywe pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus, w tym
Lactobacillus fermentum 57A, Lactobacillus plantarum 57B oraz Lactobacillus gasseri 57C. Funkcją kapsułek dopochwowych jest
wspieranie utrzymania równowagi mikrobiologicznej pochwy, co redukuje ryzyko jej zakażeń. Produkt może być pomocny przy
zaburzeniach mikroflory bakteryjnej pochwy, które są efektem stosowanej antybiotykoterapii, a także przy zaburzeniach związanych ze
zmianami hormonalnymi, stresem, czy też nieprawidłowymi nawykami higienicznymi i seksualnymi.

Opakowanie zawiera 7 kapsułek dopochwowych InVag. W skład każdej kapsułki wchodzi przynajmniej 109 CFU bakterii kwasu
mlekowego, w tym 25% Lactobacillus fermentum 57A i 25% Lactobacillus plantarum 57B, a także 50% Lactobacillus gasseri 57C.
Składniki pomocnicze leku to: odtłuszczone mleko w proszku i sacharoza, a dodatkowo sodu L-glutaminian, laktoza jednowodna i
mannitol, a oprócz tego stearynian magnezu, żelatyna oraz dwutlenek tytanu. Przed zastosowaniem kapsułek dopochwowych InVag
należy zapoznać się z dołączoną do nich ulotką. Zalecane dawkowanie InVag to 1 kapsułka dziennie, przyjmowana bezpośrednio przed
snem. Przed aplikacją kapsułki i po aplikacji należy dokładnie umyć ręce. Kapsułkę powinno się umieścić głęboko w pochwie. Jeśli lek
InVag będzie stosowany przez tydzień, a pacjentka nie zauważy poprawy lub poczuje się gorzej, zaleca się konsultację z lekarzem.
Dopuszczalne jest powtórzenie leczenia, ale powinien o tym zadecydować lekarz.

InVag jest lekiem, który może mieć działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek
skutków ubocznych przyjmowania produktu należy skonsultować z lekarzem. Przeciwwskazaniem do stosowania leku InVag jest
nadwrażliwość na bakterie kwasu mlekowego wchodzące w skład kapsułek, a także na pozostałe składniki leku. Ponadto zaleca się
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zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli InVag ma być stosowany u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami układu odpornościowego.
Należy uważać również na pewne interakcje kapsułek dopochwowych z niektórymi medykamentami – ten temat szczegółowo opisano
w ulotce leku. Pacjentki spodziewające się dziecka lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną stosować
produkt InVag.

Lek InVag powinien być przechowywany w lodówce – optymalna temperatura jego przechowywania mieści się w zakresie 2–8°C.
Produkt należy zabezpieczyć, by nie był dostępny dla dzieci.

Skład
1 kapsułka zawiera nie mniej niż 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum
57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C.

Wskazania i działanie

inVag to innowacyjny, pierwszy na rynku dopochwowy lek probiotyczny w pełni dopasowany do mikroflory Polek. inVag zawiera
aż 3 szczepy bakterii Lactobacilus, które najczęściej występują we florze Polek. inVag zaleca się stosować wspomagająco przy
infekcjach pochwy (grzybica, bakteryjna vaginoza), upławach lub antybiotykoterapii. Produkt posiada pozytywną opinię PTG
(Polskie Towarzystwo Ginekologiczne). Szybkość działania, wysoką skuteczność i długotrwałe efekty potwierdzono bardzo
dobrymi badaniami klinicznymi.
Produkt jest dopasowany do flory Polek (pasuje jak klucz do zamka), jest specjalnie dedykowany Polkom (dobór szczepów
odzwierciedla skład ich flory). Jedyny dopochwowy lek probiotyczny dopasowany w pełni do flory Polek:

zawiera 3 szczepy (na rynku w większości produktów zawiera 1-2),
jest rozszerzeniem linii prOVag (te same szczepy podane dopochwowo),
produkt współdziała z naturą, naśladuje ją i wspomaga naturalne procesy zachodzące w organizmie kobiety,
ma szybkie działanie,
posiada rekomendacje PTG,
skuteczność potwierdzona dobrymi badaniami klinicznymi, mikrobiologicznymi i genetycznymi,
wytwórca jest ekspertem w dziedzinie probiotyków ginekologicznych (prOVag, Lactovaginal).

Zastosowanie

inVag stosuje się u kobiet w celu przywrócenia lub uzupełnienia flory bakteryjnej pochwy i utrzymania właściwego pH pochwy.
Produkt zaleca się stosować:

wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych pochwy (zakażenia pochwy), w trakcie i po leczeniu antybiotykami, innymi
lekami przeciwbakteryjnymi i (lub) przeciwgrzybiczymi (w tym również podczas leczenia upławów),
profilaktycznie we wszelkich sytuacjach, w których dochodzi do zaburzenia równowagi flory pochwy (np. niewłaściwe
przyzwyczajenia higieniczne, antykoncepcja),
w zapobieganiu infekcjom układu moczowo- płciowego:
w trakcie i po leczeniu antybiotykami i innymi lekami przeciwbakteryjnymi oraz przeciwrzęsistkowymi i
przeciwgrzybiczymi,
w okresie klimakterium oraz po połogu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Ostrożnie u osób z obniżoną sprawnością układu immunologicznego.

Dawkowanie
1 kapsułka na noc przez tydzień. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie. W razie potrzeby, leczenie można powtórzyć.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce), w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

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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