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Gynoxin UNO 600mg x1 kapsułka dopochwowa
 

Cena: 27,19 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Reckitt Benckiser

Postać kapsułki dopochwowe

Substancja
czynna

fentikonazol

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, młodzież, od 16 roku życia

Opis produktu
 

Gynoxin UNO jest produktem leczniczym stosowanym w grzybiczych infekcjach pochwy i sromu.

Skład

Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).

Substancją czynną leku jest fentikonazol. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu
dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjentki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin UNO są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:
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U pacjentek powyżej 60 lat nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
1 kapsułka dopochwowa, miękka, stosowana jeden raz.
Włożyć głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Jeśli objawy utrzymują się, następną dawkę można powtórzyć po trzech
dniach.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjentka czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Lek Gynoxin Uno nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz „ Dzieci i młodzież” w
punkcie 2 ulotki).

Działanie

Gynoxin UNO zawiera substancję czynną fentikonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze oraz przeciwbakteryjne (bakterie Gram-
dodatnie).

Wskazania

Lek Gynoxin UNO stosuje się w drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych:

grzybicze zapalenie pochwy,
grzybicze zapalenie sromu,
upławy.

Przeciwwskazania

Leku Gynoxin UNO nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

uczucie pieczenia sromu i pochwy,
wysypka rumieniowa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku należny omówić z lekarzem jeśli u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
upławy zabarwione krwią,
rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu,
działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z leczeniem.

Gynoxin UNO zawiera oleje, które mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne (prezerwatywy, krążki).
Gynoxin UNO zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy. Substancje te mogą powodować
podrażnienia.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się

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

https://www.apte.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek Gynoxin UNO powinien być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią pod nadzorem lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek Gynoxin UNO nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
Należy omówić z lekarzem stosowanie leku jeśli pacjentka nie ukończyła jeszcze 16. roku życia.

Definicja Importu Równoległego leków
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