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Lactovaginal x 10 kaps dopochwowych (sprzedajemy
wyłącznie do odbioru osobistego)
 

Cena: 31,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps dopochwowych

Postać Kapsułki

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Lactovaginal® w postaci kapsułek dopochwowych twardych to produkt z żywymi pałeczkami kwasu mlekowego, który stosuje się
w celu przywrócenia bądź uzupełnienia naturalnej flory bakteryjnej pochwy u kobiet dorosłych i dziewcząt w wieku powyżej 16 lat.
Produkt może być stosowany prewencyjnie, po leczeniu antybiotykiem, a także w przypadku upławów.

Na co jest Lactovaginal®? Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego są zaburzenia flory bakteryjnej pochwy związane ze
zmianami hormonalnymi, ze stosowaną antybiotykoterapią, stresem, a także nieprawidłowymi przyzwyczajeniami higienicznymi bądź
seksualnymi. Substancję czynną leku stanowią żywe pałeczki kwasu mlekowego szczepu Lactobacillus rhamnosus 573. Zawarte w
Lactovaginal® bakterie rozkładają na drodze kwaśnej fermentacji znajdujący się w pochwie glikogen, czego produktem jest kwas
mlekowy, pozwalający przywrócić i utrzymać właściwe pH pochwy. Przy kwaśnym pH pochwy hamowany jest rozwój
chorobotwórczych mikroorganizmów. Dodatkowo już same pałeczki kwasu mlekowego są antagonistyczne wobec większości bakterii
przyczyniających się do infekcji układu moczowo-płciowego. Lactovaginal® można stosować profilaktycznie, wspomagająco przy
leczeniu stanów zapalnych narządów rodnych, po stosowaniu leków przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych lub
przeciwrzęsistkowych, a także w przypadku występowania upławów.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek twardych dopochwowych Lactovaginal®. W skład jednej kapsułki wchodzą pałeczki kwasu
mlekowego Lactobacillus rhamnosus 573 w ilości 1010 (w tym nie mniej niż 108 CFU), a także substancje pomocnicze, czyli
odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza i sodu L-glutaminian, które stanowią nośniki dla pałeczek kwasu mlekowego, a dodatkowo
skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian i mannitol, będące substancjami wypełniającymi. Całość uzupełniają składniki kapsułki, czyli
żelatyna i tytanu dwutlenek. Lek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do niego ulotce lub
indywidualnymi wskazaniami lekarza. Zalecana dawka Lactovaginal® to 1-2 kapsułki twarde na dobę. Zazwyczaj stosuje się 1 kapsułkę
rano i 1 kapsułkę Lactovaginal® wieczorem przez 7 dni terapii. Kapsułka powinna być umieszczona głęboko w pochwie – przed jej
aplikacją i bezpośrednio po aplikacji należy umyć ręce. Jeśli czas 7 dni terapii okaże się niewystarczający, leczenie można powtórzyć,
jednak wcześniej zaleca się kontakt z lekarzem.
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Lactovaginal® może u niektórych kobiet wykazywać działania niepożądane, chociaż zazwyczaj jest dobrze tolerowany przez pacjentki.
Bardzo rzadko występują miejscowe skutki uboczne Lactovaginal®, w tym swędzenie lub pieczenie w miejscu aplikacji, a także
zwiększona ilość wydzieliny z pochwy. Pojawienie się działań niepożądanych leku powinno być omówione z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Lactovaginal® nie powinny stosować kobiety, które są nadwrażliwe na pałeczki Lactobacillus. Przeciwwskazaniem jest również
nadwrażliwość na pozostałe składniki leku. Nadwrażliwość na substancje wchodzące w skład produktu leczniczego może objawiać się
między innymi świądem lub pieczeniem po jego aplikacji. Ostrożnie do stosowania produktu podejść powinny pacjentki, u których
stwierdzono ciężkie zaburzenia układu odpornościowego – powinny dla bezpieczeństwa skonsultować się wcześniej w sprawie terapii z
lekarzem. Produkt nie powinien być stosowany jednocześnie z lekami działającymi przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo czy
przeciwrzęsistkowymi, gdyż mogą one hamować wzrost Lactobacillus rhamnosus. Wyjątkiem jest metronidazol i kotrimoksazol.
Pacjentki spodziewające się dziecka lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem odnośnie zasadności i bezpieczeństwa
stosowania leku.

Lek Lactovaginal® powinien być przechowywany w lodówce, czyli w temperaturze 2-8°C. Dopuszczalne jest przechowywanie produktu
poza lodówką (w temperaturze do 25°C) jednak przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Produkt należy zabezpieczyć przed dziećmi i nie
może być używany, gdy zostanie przekroczony termin jego ważności.

Skład
W skład leku Lactovaginal® oprócz pałek kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus 573 wchodzą substancje dodatkowe:
odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian (substancje te stanowią nośniki dla zliofilizowanych pałeczek kwasu
mlekowego), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, mannitol (są to substancje wypełniające). W skład kapsułki wchodzi: żelatyna i
tytanu dwutlenek.

Wskazania i działanie

Lactovaginal® jest lekiem dostępnym bez recepty, w skład jednej kapsułki dopochwowej wchodzą pałeczki kwasu mlekowego
Lactobacillus rhamnosus 573 w ilości 1010 w tym nie mniej niż 108 CFU (CFU – jednostka tworząca kolonię).
Lactobacillus rhamnosus 573, na drodze kwaśnej fermentacji, metabolizuje obecne w środowisku pochwy związki będące
źródłem węgla m. in. do kwasu mlekowego, utrzymując tym samy odpowiednie pH pochwy. Kwaśny odczyn pochwy (pH 4,0 –
4,7) hamuje wzrost bakterii chorobotwórczych. Dodatkowo pałeczki L. rhamnosus 573 wykazują antagonizm wobec większości
bakterii wywołujących zakażenia układu moczowo-płciowego.
Na podstawie badań klinicznych wykazano, że zastosowanie leku Lactovaginal® po uprzednim leczeniu stanów zapalnych
pochwy lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybicznymi i przeciwrzęsistkowymi powoduje:

zmniejszenie liczby patogenów,
przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej pochwy,
normalizację wydzieliny z pochwy.

Wskazania do zastosowania preparatów probiotycznych zawierających w swoim składzie żywe pałeczki Lactobacillus są 
zaburzenia mikroflory pochwy. Prawidłowa flora bakteryjna pochwy charakteryzuje się obecnością Gram-dodatnich pałeczek z
rodzaju Lactobacillus, które stanowią ok. 96% flory bakteryjnej. Czynnikami wpływającymi na zmianę składu mikroflory pochwy
są:

antybiotykoterapia,
zmiany hormonalne,
chemioterapia, radioterapia,
stres,
przyzwyczajenia higieniczne oraz seksualne.

Zaburzenie równowagi mikrobiologicznej pochwy może prowadzić do różnych stanów chorobowych np.:
bakteryjna waginoza,
grzybica pochwy,
zakażenie bakteriami pochodzącymi z przewodu pokarmowego.

Lactovaginal® stosuje się w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy:
profilaktycznie,
w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu środkami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi oraz
przeciwgrzybiczymi,
przy występowaniu upławów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Leku Lactovaginal® nie należy przyjmować z innymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi, wyjątek stanowią metronidazol i kotrimaksazol.
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Możliwość przyjmowania Lactovaginal® podczas kuracji tymi lekami została potwierdzone badaniami in vitro.

Dawkowanie
Lactovaginal® stosuje się dopochwowo. Najlepsze rezultaty daje stosowanie od 1 do 2 kapsułek na dobę (jedna rano, a druga na noc)
przez okres 7 dni. W razie potrzeby leczenie należy powtórzyć.
Kapsułkę leku Lactovaginal® należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej tzn. uprzednie umycie okolic
intymnych oraz dokładne umycie rąk.
Uwaga
Lactovaginal® należy przechowywać w lodówce (2˚C - 8˚C).
W okresie ważności lek może być przechowywany poza lodówką, w temperaturze do 25˚C, przez ograniczony okres, do 4 tygodni.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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