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Gynoxin OPTIMA kapsułki dopochwowe miękkie 200 mg, 3
kaps.
 

Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 3 kaps.

Postać kaps.dopoch.miękka

Producent RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Fenticonazoli nitras

Opis produktu
 

Lek bez recepty, który usuwa objawy i leczy grzybiczą oraz mieszaną infekcję intymną już w 3 dni.
Gynoxin Optima zawiera substancję czynną fentikonazol, który jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania
przeciwgrzybiczego, w tym na drożdżaki. Fentikonazol działa również przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Skład:
200 mg azotanu fentikonazolu w 1 kapsułce dopochwowej, miękkiej.

Wskazania:
- Grzybicze zapalenie pochwy i sromu nazywane też drożdżycą pochwy i sromu.
- Leczenie zakażeń mieszanych pochwy.

Gynoxin Optima przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. Lek Gynoxin Optima nie jest
przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Pacjentki w wieku powyżej 60 lat powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie i sposób podania:
1 kapsułka dopochwowa, miękka raz na dobę przez 3 kolejne dni. Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem.

Kapsułki dopochwowe Gynoxin Optima są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy przyjmować ich doustnie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Ostrzeżenia:

Lek Gynoxin Optima zawiera: 
- etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje
typu późnego).

Dzieci i młodzież 
Lek Gynoxin Optima nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność 
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się 
lekarza przed zastosowaniem tego leku. Gynoxin Optima w ciąży i w okresie karmienia piersią powinien być stosowany pod nadzorem
lekarza. 

Opakowanie: 3 kapsułki dopochwowe, miękkie

Podmiot odpowiedzialny
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.,
Via Civitali 1
20148 Mediolan, Włochy

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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