
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA

GYNOLACTA
Tabletki dopochwowe

CO TO JEST WYRÓB MEDYCZNY GYNOLACTA I W JAKIM CELU SIĘ GO  
STOSUJE
Tabletki dopochwowe GYNOLACTA zawierają substancję czynną kwas mlekowy. Po-
ziom pH w pochwie, czyli poziom kwasowości, wynosi zwykle od 3,8 do 4,5. Kwaso-
wość w pochwie regulują bakterie kwasu mlekowego, które wytwarzają kwas mleko-
wy. Kwaśne środowisko hamuje zbyt szybki wzrost bakterii bytujących w pochwie a 
tym samym zapobiega wzrostowi bakterii chorobotwórczych. Wszelkie zmiany kwaso-
wości powodują nieprzyjemne w zapachu upławy.
Zaburzenia równowagi bakteryjnej w pochwie (bakteryjne zapalenie pochwy) 
Kwasowość pochwy obniża się w miarę zmniejszania się ilości bakterii kwasu mle-
kowego, co prowadzi do utraty równowagi bakteryjnej. Brak równowagi bakteryjnej i 
związane z tym objawy są zjawiskiem często występującym u kobiet. Przyczyną bak-
teryjnego zapalenia pochwy jest m.in. kuracja antybiotykowa, krwawienia miesiączko-
we, ciąża, współżycie, menopauza i przesadna higiena intymna. Najczęstsze objawy 
bakteryjnego zapalenia pochwy to nadmierne upławy w kolorze mlecznym lub szara-
wym, którym zwykle towarzyszy nieprzyjemny zapach. Ponadto może wystąpić nie-
znaczne swędzenie i pieczenie. Na ogół nie pojawia się stan zapalny.
Wyrób medyczny GYNOLACTA jest stosowany w leczeniu i profilaktyce bakteryjnego 
zapalenia pochwy w celu przywrócenia i utrzymania naturalnej kwasowości pochwy.
SKŁAD WYROBU MEDYCZNEGO GYNOLACTA
Każda tabletka dopochwowa zawiera 50 mg kwasu mlekowego. Pozostałe składniki 
to mleczan wapnia, laktoza, hydroksypropylometyloceluloza, talk i stearynian magne-
zu. Preparat jest bezzapachowy i nie zawiera barwników.
JAK STOSOWAĆ WYRÓB MEDYCZNY GYNOLACTA
Instrukcje dotyczące sposobu użycia i dawkowania w przypadku bakteryjnego zapa-
lenia pochwy:
Za pomocą palców umieścić 1 tabletkę dopochwową głęboko w pochwie, stosować na 
noc przed pójściem spać przez 7 kolejnych dni.
Instrukcje dotyczące sposobu użycia i dawkowania w profilaktyce bakteryjnego za-
palenia pochwy:
Za pomocą palców umieścić 1 tabletkę dopochwową głęboko w pochwie, stosować na 
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noc przed pójściem spać przez 3 kolejne dni.
W razie potrzeby można przedłużyć okres leczenia i powtórzyć kurację.
Przed zastosowaniem preparatu należy starannie umyć ręce.
Należy skontaktować się z lekarzem, 
- jeśli objawy nasilą się w czasie leczenia;  
- jeśli objawy nie ulegną poprawie po 7 dniach kuracji.
Jeżeli powyższe objawy występują należy skontaktować się z lekarzem.  
Ciąża i karmienie piersią
Wyrób medyczny GYNOLACTA może być stosowany podczas ciąży i w okresie kar-
mienia piersią.
KIEDY NIE STOSOWAĆ WYROBU MEDYCZNEGO GYNOLACTA
- w przypadku silnego swędzenia lub bólu w pochwie;
- w przypadku plamienia. 
W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.
MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.
PRZECHOWYWANIE WYROBU MEDYCZNEGO GYNOLACTA
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C. Przechowy-
wać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Wielkość opakowania:
Opakowanie zawiera 8 tabletek dopochwowych
Wytwórca i dystrybutor
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FI-13500, Hämeenlinna, Finlandia
Tel. +358 3 615 600


