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Lactovaginal x 10 kaps.
 

Cena: 35,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.dopochw.twarde

Producent BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP.

Substancja
czynna

Lactobacill. rhamnosus 573

Opis produktu
 

Lactovaginal jest lekiem dostępnym bez recepty, w skład jednej kapsułki dopochwowej wchodzą pałeczki kwasu mlekowego
Lactobacillus rhamnosus 573 w ilości 1010 w tym nie mniej niż 108 CFU (CFU – jednostka tworząca kolonię). Lactobacillus rhamnosus
573, na drodze kwaśnej fermentacji, metabolizuje obecne w środowisku pochwy związki będące źródłem węgla m. in. do kwasu
mlekowego, utrzymując tym samy odpowiednie pH pochwy. Kwaśny odczyn pochwy (pH 4,0 – 4,7) hamuje wzrost bakterii
chorobotwórczych. Dodatkowo pałeczki L. rhamnosus 573 wykazują antagonizm wobec większości bakterii wywołujących zakażenia
układu moczowo-płciowego.

Na podstawie badań klinicznych wykazano, że zastosowanie leku Lactovaginal po uprzednim leczeniu stanów zapalnych pochwy lekami
przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybicznymi i przeciwrzęsistkowymi powoduje:
• zmniejszenie liczby patogenów,
• przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej pochwy,
• normalizację wydzieliny z pochwy.

Wskazania: 
Lactovaginal stosuje się w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy:
• profilaktycznie,
• w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu środkami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi oraz przeciwgrzybiczymi,
• przy występowaniu upławów.

Prawidłowa flora bakteryjna pochwy charakteryzuje się obecnością Gram-dodatnich pałeczek z rodzaju Lactobacillus, które stanowią ok.
96% flory bakteryjnej. Czynnikami wpływającymi na zmianę składu mikroflory pochwy mogą być:
• antybiotykoterapia,
• zmiany hormonalne,
• chemioterapia, radioterapia,
• stres,
• przyzwyczajenia higieniczne oraz seksualne.

Zaburzenie równowagi mikrobiologicznej pochwy może prowadzić do różnych stanów chorobowych np.:• bakteryjna waginoza,
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• grzybica pochwy,
• zakażenie bakteriami pochodzącymi z przewodu pokarmowego

Sposób użycia: 
Lactovaginal stosuje się dopochwowo. Najlepsze rezultaty daje stosowanie od 1 do 2 kapsułek na dobę (jedna rano, a druga na noc)
przez okres 7 dni. W razie potrzeby leczenie należy powtórzyć. Kapsułkę leku Lactovaginal należy umieścić głęboko w pochwie
zachowując zasady higieny osobistej tzn. uprzednie umycie okolic intymnych oraz dokładne umycie rąk.

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.
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