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Pirolam Intima Vag 500 mg x 1 tabl dopochwowa
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 tabl

Postać Tabletki dopochwowe

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Substancją czynną preparatu jest klotrimazol, lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu. Ma szeroki zakres działania
przeciwgrzybiczego, to znaczy niszczy grzyby i hamuje ich wzrost. Jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich jak: dermatofity,
drożdżaki i pleśnie.

Lek Pirolam Intima Vag stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj
Candida) wrażliwe na klotrymazol.

Lek przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

Najczęstszymi objawami zakażenia pochwy są:

swędzenie w pochwie oraz wokół niej
ból i pieczenie, pogarszające się w wyniku tarcia i drapania; dodatkowo mocz może pogłębiać te objawy w wyniku podrażnienia
tkanek
upławy (biała, bezwonna wydzielina z pochwy) , które nasilają się zwykle przed menstruacją

Skład

Substancją czynną preparatu jest klotrymazol
Każda tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu

Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy, wodorowęglan
sodu, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, laurylosiarczan sodu

Dawkowanie
Dorośli i młodzież po ukończeniu 16. roku życia: jednorazowo, 1 tabletkę dopochwową, wieczorem.
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Lek stosuje się w dawce jednorazowej. tabletka dopochwowa powinna zostać umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe.
Nie należy stosować w trakcie miesiączki; stosowanie preparatu należy zakończyć przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.

Jeżeli po 7 dniach od jednorazowego zastosowania preparatu nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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.
 

Galeria
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