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Vitagyn c krem dopochwowy 30 g
 

Cena: 33,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Askorbylofosforan sodu, cytrynian srebra, maltodekstryny, kwas mlekowy, woda, alkohol cetylostearylowy, gliceryna, olej migdałowy ze
słodkich migdałów, polioksyetylenowany (20) alkohol cetylostearylowy, masło karite, poliakrylan sodu, octan tokoferylu,
imidazolidynylomocznik, cytrynian trietylu/BHT, olej silikonowy, butyl paraben, izobutyl paraben, izopropyl paraben, wodorosiarczek sodu,
sól disodowa EDTA.

Wskazania i działanie

Krem dopochwowyo kwaśnym pH.
Wskazania: przy upławach i w stanach zapalnych pochwy, w nawracających infekcjach układu moczowo-płciowego, podczas
kuracji antybiotykowej, w okresie stosowania środków antykoncepcyjnych, w trakcie hormonalnej terapii zastępczej, przy
dolegliwościach towarzyszących cukrzycy, po zabiegach chirurgicznych.
Witamina C - Askorbylofosforan sodu. Charakteryzuje się natychmiastowym działaniem zakwaszającym. Odgrywa pomocniczą
rolę podczas podziałów komórkowych i formowaniu się kolagenu w wyniku stymulowania syntezy białkowego RNA. Dodatkowo,
doprowadza do nasilenia odpowiedzi komórkowej aktywując chemotaksję i fagocytozę neutrofilów i makrofagów (fagocytów).
Askorbylofosforan sodu w skórze i błonie śluzowej rozpada się uwalniając czystą witaminę C obniżającą pH, docierając do
komórki pobudza komórkową syntezę kolagenu - białka odpornego na degradację enzymatyczną (chroni przed
rozprzestrzenianiem się inwazji bakteryjnej).
Srebro - Cytrynian srebra. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze właściwości srebra wynikają z działających wspólnie
mechanizmów, które tłumaczą brak możliwości wystąpienia oporności: Przyłączenie srebra do białek błonowych modyfikuje
wymianę jonową i uszkadza ścianę komórkową. Podobieństwo w strukturze genetycznej pomiędzy białkami bakterii i grzybów
jest odpowiedzialne za niską toksyczność jonów srebra u ludzi. Po związaniu z białkami błonowymi i zmodyfikowaniu wymiany
jonowej, jony srebra kumulują się we wnętrzu komórki bakteryjnej i/lub grzybiczej. Prowadzi to do zahamowania podziałów
komórkowych, denaturacji DNA i białek niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania patogenów. Srebro ma właściwości
odkażające i ściągające, wykazuje również działanie przeciwzapalne.
Maltodekstryny. Dla pałeczek kwasu mlekowego maltodekstryny stanowią egzogenne źródło glikogenu wykorzystywanego jako
substrat w procesach metabolicznych. Są to substancje wspomagające rozwój flory bakteryjnej. Ponadto wykazują właściwości
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emulgujące i stabilizujące.
Kwas mlekowy. Stwarza odpowiednie środowisko dla rozwoju prawidłowej flory bakteryjnej, obniża pH.
Jako środek wspomagający leczenie i zapobieganie zakażeń bakteryjnych oraz nawracających infekcji dróg moczowych.
Zastosowanie preparatu jest szczególnie przydatne przy nawracających chorobach oraz po farmakologicznym leczeniu
antybiotykami. VITAgyn C&reg; krem dopochwowy przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy oraz pomaga w rozwoju
naturalnej flory bakteryjnej pochwy - pałeczek kwasu mlekowego. W ten sposób zapobiega powstawaniu warunków
ułatwiających rozwój zakażenia bakteryjnego, również podczas ciąży.

Dawkowanie
przed zastosowaniem preparatu starannie umyć ręce. VITAgyn C&reg; krem dopochwowy stosować jeden raz dziennie, najlepiej na noc
przed położeniem się do łóżka, przez 6 kolejnych dni. Dla utrzymania efektów kuracji stosować 1-2 razy na tydzień przez 12 tygodni lub
dłużej. VITAgyn C&reg; krem dopochwowy jest bezwonny, nie pozostawia tłustej warstwy i nie plami bielizny.
<html><img height="105" border="0" align="bottom" width="400" alt="vitagyn" name="grafika1"
src="http://www.miralex.pl/images/products/vitagyn_zakladanie.png" /></html>

Otworzyć tubę i przykręcić jednorazowy aplikator do tuby.
Ostrożnie wycisnąć krem z tuby w celu napełnienia aplikatora kremem aż do zatrzymania tłoczka.
Odkręcić aplikator od tuby i umieścić go możliwe jak najgłębiej w pochwie. Dla ułatwienia wprowadzenia aplikatora zaleca się
pozycję leżącą. Nacisnąć tłoczek, aż aplikator będzie całkowicie pusty. Po użyciu aplikator nie powinien być ponownie używany i
należy go wyrzucić.

Przeciwwskazania
Stwierdzona już nadwrażliwość na jeden lub więcej składników preparatu. Długotrwałe stosowanie preparatu może wywołać reakcję
nadwrażliwości; w takim przypadku zaleca się przerwanie kuracji i skonsultowanie się z lekarzem. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować w połączeniu z innymi wyrobami lub lekami bez
wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Zalecane jest używanie wyrobu przez jedną osobę.

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