
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Gynauxil 10 glob.
 

Cena: 36,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 glob.

Postać glob.dopochw.

Producent POLSKI LEK DYSTRYBUCJA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: POLSKI LEK

ILOŚĆ: 10 globulek

 

OPIS:

Gynauxil globulki dopochwowe to wyrób medyczny w postaci zestalonej emulsji olejowo-wodnej, zawierający składniki sprzyjające
adhezji do błony śluzowej pochwy.

 

DZIAŁANIE:

Gynauxil globulki dopochwowe to wyrób medyczny w postaci zestalonej emulsji olejowo-wodnej, zawierający składniki sprzyjające
adhezji do błony śluzowej pochwy. Właściwości mukoadhezyjne globulek Gynauxil sprzyjające budowie bariery na błonie śluzowej
pochwy, która pomaga w zachowaniu prawidłowego stanu dróg rodnych i okolic intymnych: odpowiedniego nawilżenia i odżywienia
nabłonka, pobudza także rozwój naturalnej flory bakteryjnej. Globulki umieszczone są w oddzielonych gniazdach blistra oddzielonych
perforacją. Po włożeniu do pochwy i stopnieniu w temperaturze ciała globulka Gynauxil ulega przekształceniu w mukoadhezyjną emulsję
wiążącą się z błoną śluzową. Kwas hialuronowy posiada właściwości regenerujące nabłonek, utrzymujące wilgoć, pobudzające procesy
naprawy i odnowy tkanek. Ekstrakt drożdżowy to źródło witamin z grupy B oraz aminokwasów i nukleotydów, wraz z elektrolitem wodnej
fazy emulsji sprzyja selektywnemu namnażaniu pałeczek rodzaju Lactobacillus.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

WSKAZANIA:

W celu przywrócenia lub utrzymania właściwego pH, co stwarza warunki do hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych; dla
złagodzenia objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Kobiety miesiączkujące/w okresie rozrodczym: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1-go dnia
po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub
do czasu uzyskania poprawy. Lekarz może zalecić odmienny sposób użycia, do którego należy się dostosować.

Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub według wskazań
lekarza. Należy zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie. Jeśli pojawi się miesiączka, stosowanie
należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.

 

SKŁAD:

Glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu/siarczan
manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylowany alkohol
cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

Gynauxil zawiera kwas hialuronowy w postaci częściowo uwodnionego hialuronianu oraz składniki odżywcze pobudzające rozwój
pałeczek zwanych Lactobacillus vaginalis, stanowiących główny komponent prawidłowej biocenozy pochwy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu. W razie wątpliwości należy skonsultować stosowanie z
lekarzem-ginekologiem.

Nie stosować w trakcie menstruacji.

Po założeniu globulki nie podejmować współżycia płciowego.

Nie stosować globulek Gynauxil w leczeniu zakażeń narządów rodnych i stanów zapalnych.

Nie stosować produktu łącznie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.

Nie wykonywano badań zgodności produktu z materiałami antykoncepcji mechanicznej, takimi jak krążki, diafragmy czy wkładki
domaciczne (lateks, poliuretan), dlatego nie zaleca się stosowania globulek Gynauxil równocześnie z tymi środkami.

Kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem ginekologiem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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