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Lakcid Intima (Lactobacillus gasseri DSM 14869, Lactobacillus rhamnosus DSM 14870). Skład i postać: 1 kapsułka zawiera:
pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 108 CFU (ang. Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię), pałeczki
Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 10 8 CFU. Kapsułki dopochwowe, twarde. Biała kapsułka żelatynowa. Wskazania:
Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej ﬂory bakteryjnej pochwy u kobiet w wieku 18 lat
i starszych. Dawkowanie i sposób podawania: Proﬁlaktycznie, niezwłocznie po miesiączce: jedna kapsułka na dobę (przed snem)
przez 4-6 dni, dopochwowo. Po antybiotykoterapii: jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostrzeżenia i zalecane środki
ostrożności: Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek z ciężkim zaburzeniem układu immunologicznego. Działania
niepożądane: Bardzo rzadko może wystąpić pieczenie w miejscu podania. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu
istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do
ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady
Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Lakcid Intima odpowiednio nr: 14621 wydane przez
MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22
364 61 00; fax +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2018.10.12
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ODBUDOWUJE FLORĘ
BAKTERYJNĄ POCHWY

Lakcid Intima,
dopochwowy lek probiotyczny, który:
• powstrzymuje namnażanie patologicznych bakterii i drożdżaków
• odbudowuje i utrzymuje ﬂorę bakteryjną pochwy.

Lakcid Intima,
kapsułki dopochwowe, twarde
Skład:
Jedna kapsułka zawiera:
• pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU
• pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 10 8 CFU*

* CFU (ang. Colony Forming Unit) – jednostka tworząca kolonie.

Flora bakteryjna pochwy Polek zawiera naturalnie występujące bakterie Lactobacillus gasseri (ok. 35%) i Lactobacillus rhamnosus (ok. 5%)1,2.

Lakcid Intima pomaga utrzymać
prawidłową ﬂorę bakteryjną pochwy.

Lakcid Intima powstrzymuje namnażanie
patologicznych bakterii i drożdżaków.

WSKAZANIA

Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub
przywrócenia prawidłowej ﬂory bakteryjnej pochwy u kobiet
w wieku 18 lat i starszych.

Bakterie z rodzaju Lactobacillus utrzymują prawidłowy kwaśny
odczyn pochwy (pH 3,8-4,2), co zapobiega namnażaniu się patologicznych bakterii i drożdżaków. Zaburzenie mikroﬂory pochwy może
być spowodowane różnymi czynnikami3.

DAWKOWANIE

Proﬁlaktycznie, niezwłocznie po miesiączce:
Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni,
dopochwowo.

Substancją czynną produktu leczniczego Lakcid Intima są
lioﬁlizowane, żywe pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869
i Lactobacillus rhamnosus DSM 14870, które zostały wyizolowane z pochwy zdrowej kobiety. Szczepy te posiadają silne
właściwości przywierania do nabłonka pochwy, które umożliwiają im
kolonizację i przeżywalność w pochwie. Oba szczepy produkują kwas
mlekowy, a szczep Lactobacillus gasseri DSM 14869 produkuje
nadtlenek wodoru, tym samym tworząc niekorzystne środowisko do
namnażania się bakterii patogennych3.

Po antybiotykoterapii:
Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni,
dopochwowo.
Nie należy stosować leku Lakcid Intima w czasie
antybiotykoterapii, ponieważ pałeczki Lactobacillus gasseri
DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 są wrażliwe
na antybiotyki.

