HU
Használati útmutató

GYNOLACTA

Hüvelytabletta
Orvostechnikai eszköz
CO MILYEN TÍPUSÚ KÉSZÍTMÉNY A GYNOLACTA ÉS MILYEN
ESETEKBEN ALKALMAZHATÓ?
A nőknek szánt GYNOLACTA hüvelytabletta hatóanyagként tejsavat tartalmaz. A
hüvely pH-értéke általában 3,8 és 4,5 között van, savas kémhatású. A savasságát
hüvelyi tejsavbaktériumok szabályozzák, amelyek tejsavat termelnek. A
savas környezet gátolja egyéb hüvelyi baktériumok túlszaporodását és
megakadályozza a kórokozó baktériumok szaporodását. A savasság bármilyen
változása szokatlan, bűzös váladékhoz vezethet.
Bakteriális egyensúly megváltozása a hüvelyben (bakteriális vaginózis)
Ha a tejsavbaktériumok mennyisége csökken, csökken a hüvely savassága,
ami a baktériumok egyensúlyhiányához vezet. A hüvely baktériumflóra
egyensúlyának felborulása és az általa okozott tünetek gyakoriak a nők között.
Az antibiotikum-kezelés, gombás fertőzés gyógyszeres kezelése, a menstruációs
vérzés, a terhesség, a közösülés, a menopauza és a túlzott intim higiénia növelik
a fogékonyságot a bakteriális vaginózisra. A bakteriális vaginózis leggyakoribb
tünete a jellemzően kellemetlen szaggal járó, fokozott tejszerű vagy szürkés
váladékozás. Ezenkívül enyhe viszketés is előfordulhat. Gyulladással általában
nem jár.
A GYNOLACTA bakteriális vaginózis esetén, illetve annak megelőzésére
alkalmazható. A hüvely természetes savtartalmának helyreállítására és
fenntartására.
A GYNOLACTA ÖSSZETÉTELE
Minden hüvelytabletta 50 mg tejsavat tartalmaz. Egyéb összetevők: kalciumlaktát, laktóz, hidroxipropil-metil-cellulóz, talkum és magnézium-sztearát. A
termék nem illatosított és nem tartalmaz színezéket.
HOGYAN KELL ALKALMAZNI A GYNOLACTA
A készítmény használata előtt alaposan mosson kezet!
Felhasználási javaslat bakteriális vaginózis esetén:
Ujjaival helyezzen be 1 hüvelytablettát mélyen a hüvelyébe lefekvés előtt,
7 napig.
Felhasználási javaslat bakteriális vaginózis megelőzése esetén:
Ujjaival helyezzen be 1 hüvelytablettát mélyen a hüvelyébe lefekvés előtt,
3 napig.
A kezelés időtartama meghosszabbítható, és a kúra megismételhető az orvos
által előírt módon (maximális alkalmazási idő 14 nap).
A Gynolacta menstruáció alatt alkalmazható.
Óvatosan vegye ki a tablettát a buborékfóliából, hogy az ne törjön el.
Ne felezze a tablettát. A tablettát egészben kell behelyezni.
Forduljon orvoshoz,
- ha tünetei súlyosbodnak a kezelés során;
- ha tünetei 7 napos kezelés után is folytatódnak.
Terhesség és szoptatás
A GYNOLACTA terhesség és szoptatás alatt alkalmazható.
NE HASZNÁLJA A GYNOLACTA-T
- ha súlyos viszketést vagy fájdalmat tapasztal a hüvelyében. Ha ez bekövetkezik,
forduljon orvoshoz.
- ha véres váladékozást tapasztal (a menstruációs vérzés kivételével). Ha ez
bekövetkezik, forduljon orvoshoz.
- ha túlérzékeny a termék bármely összetevőjére.
- ha teherbe kíván esni, mert a hüvelytabletta csökkenti a hüvely pH-értékét, és
az kedvezőtlenül hat a spermiumokra.
- ha a buborékcsomagolás sérült.
- ha a hüvelytabletta sérült.
- a dobozon feltüntetett lejárati idő után. A lejárati idő az adott hónap utolsó
napjára vonatkozik.
- fogamzásgátlóként.
LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Átmeneti helyi irritáció, például égő érzés.
Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket kérjük,
jelezze a gyártónak és az országa illetékes hatóságának.
HOGYAN KELL A GYNOLACTA-T TÁROLNI ÉS ELDOBNI?
Tárolja a terméket 25 ° C alatti szobahőmérsékleten, az eredeti csomagolásban!
A terméket gyermekektől elzárva tartsa!
Ne juttassa a terméket szennyvízbe és ne dobja háztartási hulladékba. Kérdezze
meg gyógyszerészét, hogyan dobja el a már nem használt terméket. Ezek az
intézkedések elősegítik a környezet védelmét.
Csomag tartalma:
8 hüvelytablettát tartalmazó buborékcsomagolás
Gyártó:
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500
Hämeenlinna, Finnország
Tel. +358 3 615 600
Ezt a használati útmutatót utoljára 2021.06.23 én módosították.
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SI
NAVODILO ZA UPORABO

GYNOLACTA
vaginalne tablete

KAJ JE GYNOLACTA IN ZA KAJ SE UPORABLJA
Učinkovina v vaginalnih tabletah GYNOLACTA za ženske je mlečna kislina.
Običajno je pH raven nožnice med 3,8 in 4,5, kar pomeni kislo okolje. Kislost okolja
v nožnici uravnavajo mlečnokislinske bakterije, ki proizvajajo mlečno kislino.
Kislo okolje zavira prekomerno rast ostalih vaginalnih bakterij in preprečuje rast
patogenih bakterij. Kakršna koli sprememba v kislosti privede do neobičajnega
izcedka neprijetnega vonja.
Motnje bakterijskega ravnovesja v nožnici (bakterijska vaginoza)
Če se kislost okolja v nožnici ob zmanjšani količini mlečnokislinskih bakterij
zniža, to privede do bakterijskega neravnovesja. Bakterijsko neravnovesje in s
tem povezani simptomi so pri ženskah pogosti. Uporaba antibiotikov, zdravljenje
glivičnega vnetja, menstrualne krvavitve, nosečnost, spolni odnosi, menopavza
in pretirana intimna higiena povečajo dovzetnost za bakterijsko vaginozo.
Najpogostejši simptom bakterijske vaginoze je povečana količina mlečnega ali
sivkastega izcedka z značilnim neprijetnim vonjem. Pride lahko tudi do rahle
srbečice. Vnetja običajno ni.
GYNOLACTA se uporablja pri bakterijski vaginozi in za njeno preprečevanje, da
se obnovi in vzdržuje naravna kislost v nožnici.
SESTAVA IZDELKA GYNOLACTA
Vsaka vaginalna tableta vsebuje 50 mg mlečne kisline. Druge sestavine izdelka
so kalcijev laktat, laktoza, hidroksipropilmetil celuloza, smukec in magnezijev
stearat. Izdelek ne vsebuje dišav in barvil.
KAKO UPORABLJATI IZDELEK GYNOLACTA
Navodila za uporabo in odmerjanje pri bakterijski vaginozi:
7 večerov zapored pred spanjem s prsti vstavite po 1 vaginalno tableto globoko
v nožnico.
Navodila za uporabo in odmerjanje pri preprečevanju bakterijske vaginoze:
3 večere zapored pred spanjem s prsti vstavite po 1 vaginalno tableto globoko
v nožnico.
Obdobje uporabe se lahko skladno z zdravnikovim priporočilom podaljša in
ponovi (najdaljše dovoljeno obdobje uporabe je 14 dni).
Gynolacta se lahko uporablja med menstruacijo.
Previdno odstranite tableto iz pretisnega omota in bodite pozorni, da se ta ne
zdrobi.
Vaginalne tablete ne razpolavljajte. Vstaviti je treba celo tableto.
Pri uporabi izdelka poskrbite za dobro higieno rok.
Posvetujte se z zdravnikom,
- če se med uporabo vaši simptomi poslabšajo;
- če simptomi po 7 dneh uporabe vztrajajo.
Nosečnost in dojenje
Izdelek GYNOLACTA lahko uporabljate tudi če ste noseči ali dojite.
NE UPORABLJAJTE IZDELKA GYNOLACTA
- v primeru močne srbečice ali bolečine v nožnici. V tem primeru se obrnite na
zdravnika.
- v primeru krvavega izcedka (ki ni menstruacija). V tem primeru se obrnite na
zdravnika.
- če ste preobčutljivi na katero koli sestavino tega izdelka.
- če nameravate zanositi, saj bo vaginalna tableta znižala pH raven v nožnici,
kar lahko poslabša pogoje za spermo.
- če je poškodovan pretisni omot.
- če je poškodovana vaginalna tableta.
- po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Rok uporabnosti
se izteče na zadnji dan navedenega meseca.
- kot kontracepcijsko sredstvo.
MOŽNI NEŽELENI UČINKI
Prehodno draženje na mestu uporabe, na primer pekoč občutek.
V primeru resnih neželenih učinkov o tem obvestite proizvajalca in pristojni organ
vaše države.
SHRANJEVANJE IZDELKA GYNOLACTA
Shranjujte pri sobni temperaturi do 25°C v originalnem pakiranju. Izdelek
shranjujte nedosegljiv otrokom.
Izdelka ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke.
O načinu odstranjevanja izdelka, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s
farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.
Pakiranje:
8 vaginalnih tablet v pretisnem omotu.
Proizvajalec in tržni zastopnik
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500
Hämeenlinna, Finska
Tel. +358 3 615 600
Datum zadnje revizije navodila: 23.06.2021.
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