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Lakcid Intima x 10 kaps dopochwowych
 

Cena: 38,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps dopochwowych

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactobacillus gasseri

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lakcid Intima jest w postaci kapsułek dopochwowych, które zawierają liofilizowane, żywe pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 i 
Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 wyizolowane z
pochwy zdrowej kobiety. Bakterie te posiadają silne właściwości adhezyjne do nabłonka pochwy, które umożliwiają im kolonizację i
przeżywalność w pochwie. Oba szczepy produkują kwas mlekowy, a szczep Lactobacillus gasseri DSM 14869 produkuje nadtlenek
wodoru, a więc tworzą niekorzystne środowisko do namnażania się bakterii chorobotwórczych. Lakcid Intima zaleca się stosować w
celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy u kobiet w wieku 18 lat i starszych.

Skład
Substancjami czynnymi leku są:
– pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 108 CFU na kapsułkę
– pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 108 CFU na kapsułkę
Pozostałe składniki to:
laktytol jednowodny, skrobia kukurydziana, guma ksantan, glukoza bezwodna, magnezu stearynian; osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu
dwutlenek (E 171).

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka:
Profilaktycznie, niezwłocznie po miesiączce:
Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo.
Po antybiotykoterapii:
Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Lakcid Intima
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku może wystąpić pieczenie w miejscu podania.

Ważne informacje
Lakcid Intima. Skład i postać: 1 kapsułka zawiera: pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 108 CFU (ang. Colony Forming
Unit - jednostka tworząca kolonię), pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 108 CFU. Kapsułki dopochwowe, twarde.
Biała kapsułka żelatynowa. Wskazania: Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory
bakteryjnej pochwy u kobiet w wieku 18 lat i starszych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku
Lakcid Intima odpowiednio nr: 14621 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul.
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL:
2018.10.12

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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