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Zenella med x 14 tabl dopochwowych
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 tabl dopochwowych

Postać Tabletki dopochwowe

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Zenella Med w postaci tabletek dopochwowych jest produktem stosowanym przez kobiety w przypadku infekcji
intymnych, a także profilaktycznie, aby im zapobiegać.

Na co jest Zenella Med? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są infekcje intymne, które wynikają z bakteryjnego zapalenia
pochwy lub grzybiczego zapalenia pochwy. Produkt może być stosowany również w trakcie doustnej antybiotykoterapii i po jej
zakończeniu, a także prewencyjnie w przypadku kobiet uczęszczających na basen lub często korzystających z jacuzzi czy sauny. Zaleca
się dodatkowo stosowanie Zenella Med w okresie okołomenopauzalnym. Składniki czynne wchodzące w skład tabletek Zenella Med
przyczyniają się do redukcji dokuczliwych objawów, które towarzyszą stanom zapalnym pochwy, w tym do redukcji nieprzyjemnego
zapachu okolic intymnych, upławów czy świądu. Wyrób medyczny redukuje również suchość śluzówki pochwy i zmniejsza jej napięcie, a
dodatkowo przyczynia się do odtworzenia i utrzymania fizjologicznego pH pochwy, co ogranicza rozwój chorobotwórczych
mikroorganizmów.

W kartonowym opakowaniu znajduje się 14 tabletek dopochwowych Zenella Med. W skład 1 tabletki wchodzi 50 mg Inuliny, 40 mg
Witaminy C, 10 mg Witaminy E, 5 mg Hialuronianu sodu, a także Laktoza i Stearynian magnezu. W skład produktu wchodzi Inulina, która
ważna jest dla rozwoju naturalnej flory bakteryjnej pochwy i jednocześnie przyczynia się do redukcji namnażania się bakterii
chorobotwórczych. Dzięki obecności kwasu hialuronowego i witaminy E w składzie błona śluzowa pochwy jest nawilżana, co łagodzi jej
suchość, świąd i wrażenie napięcia, a dodatkowo zmniejsza podatność śluzówki na mikrourazy.

Przed aplikacją Zenella Med należy dokładnie umyć ręce. Tabletka powinna być umieszczona głęboko w pochwie. W przypadku
wspomagania leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy należy stosować 1 tabletkę Zenella Med dziennie, aplikując ją na noc przez około
7–10 dni. Wyrobu medycznego nie powinno się stosować dłużej. Jednak jeśli tyle dni nie wystarczy, aby objawy zniknęły lub te wręcz
nasilą się, zaleca się kontakt z lekarzem. Jeśli Zenella Med będzie stosowana profilaktycznie, należy aplikować 1 tabletkę dopochwową
dwa razy w tygodniu, również umieszczając ją głęboko w pochwie przed snem.

U niektórych kobiet stosujących Zenella Med mogą się pojawić działania niepożądane. Zaliczyć można do nich uczucie pieczenia
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pochwy, ale jest to akurat rzadki skutek uboczny Zenella Med.

Przeciwwskazaniem Zenella Med jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wchodzących w skład tabletek dopochwowych.
Produkt nie powinien być również stosowany w przypadku uszkodzonej śluzówki pochwy i nie powinno się go używać w terapii łączonej
z innymi preparatami dopochwowymi. Jeśli pacjentka zauważy natomiast u siebie upławy z domieszką krwi, powinna skonsultować się
z lekarzem, a nie przyjmować Zenella Med na własną rękę. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem,
zanim zaczną stosować wyrób medyczny Zenella Med.

Wskazania i działanie

Wyrób medyczny Zenella MED poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarza warunki hamujące
rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida.
Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w
zapobieganiu namnażania się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym.
Działanie Zenella MED zostało uzupełnione obecnością kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową
pochwy, łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

Skład

Inulina - 50 mg
Witamina C - 40 mg
Witamina E - 10 mg
Hialuronian sodu - 5 mg
Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Wspomaganie leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy:
Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.
Profilaktyka:
Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.
Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Zenelli MED lub będą się utrzymywać powyżej 7 – 10 dni.

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