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ІНСТРУКЦІЯ
із застосування

СантеФем
супозиторії вагінальні

Назва.
СантеФем, супозиторії вагінальні.
Загальна характеристика.
Супозиторії СантеФем є вагінальним засобом, який виготовляють на основі
твердого жиру, основним чинником якого є натрію гіалуронат.
Гіалуронові супозиторії вагінальні сприяють процесам відновлення і загоєння
слизових оболонок статевих органів, повторної епітелізації, відновленню
фізіологічного рівня рН піхви, протидіють розмноженню патогенних
мікроорганізмів.
Склад. Один супозиторій містить натрію гіалуронат 8,4 мг (mg), борну кислоту
600 мг (mg), олію чайного дерева, олію рисових висівок, вітамін Е, Dragocalm®

(екстракт вівса), напівсинтетичні гліцериди (твердий жир).
Загальна маса супозиторія 2,0 г.
Форма випуску.
Супозиторії вагінальні.
Основна дія.
Супозиторії вагінальні діють завдяки присутності гіалуронової кислоти, яка
функціонує як структурна підтримка, і таким чином надає тканині тонус,
харчування і еластичність. Численні клінічні дослідження довели здатність
гіалуронової кислоти прискорювати і поліпшувати процес епітелізації і
відновлення тканин.
Чинить допоміжну дію при вульвовагінальних грибкових інфекціях, у тому числі
рецидивуючому кандидозному вульвовагініті. Може використовуватися в
поєднанні з системною протигрибковою терапією.
Гіалуронова кислота має виражений зволожуючий ефект, сприяє усуненню та
запобіганню сухості слизової оболонки.
Борна кислота має протигрибкову дію за рахунок пригнічення зв’язування
збудників вагінальних захворювань при вульвовагінітах, що спричинені видами
Candida, як в гострий період, так і в профілактиці рецидиву, особливо, при
інфекціях, викликаних видами Candida non-albicans.
Dragocalm® (екстракт вівса) має антигістамінні властивості, для запобігання
випадків алергічної реакції, викликаної грибковою інфекцією.
Олія рисових висівок має протизапальну та пом’якшувальну дію, відновлює
вологість слизової оболонки піхви.
Олія чайного дерева має протизапальну, антисептичну, бактерицидну та
протигрибкову дію.
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Вітамін Е покращує відновлення епітелію слизових оболонок.

Показання до застосування.
 Для посилення відновних процесів в ділянках атрофічних і дистрофічних змін
слизової оболонки піхви. Сприяє відновленню після пологів, в гінекологічній
хірургії, у випадках дистрофії в результаті хіміотерапії, іонізуючого
випромінювання, сухості піхви, сухості піхви через дефіцит естрогену.
 Допоміжний засіб при вульвовагінальних грибкових інфекціях у жінок, у тому
числі рецидивуючих.
 Профілактика рецидивів грибкових інфекцій.
 Для зменшення симптомів грибкової інфекції – вагінального свербіння, печіння
та подразнення.
Особливі застереження.
Препарат зазвичай добре переноситься, в поодиноких випадках можливі алергічні
реакції. Можлива реакція гіперчутливості при тривалому застосуванні, як і до
інших засобів, що наносяться на шкіру або слизову. У цьому випадку
рекомендується припинити застосування супозиторіїв і проконсультуватися з
лікарем щодо відповідного лікування.
Не перевищувати рекомендовану дозу.
Застосовувати тільки вагінально. Не застосовувати під час менструації.
Протипоказання.
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Вагітність та
годування груддю. Дитячий вік.
Спосіб застосування та дози.
• Перед застосуванням супозиторіїв вимити руки з милом і теплою водою.
• Супозиторій звільнити від блістера і ввести глибоко у піхву у положенні лежачи
на спині із зігнутими у колінах ногами.
При сухості піхви – 1 супозиторій 1 раз на добу (ввечері). Тривалість лікування
залежить від вираженості дискомфортних відчуттів, після досягнення бажаного
ефекту рекомендується застосовувати супозиторії ще протягом 2-3 діб.
При грибкових інфекціях – 1 супозиторій 1 раз на добу протягом 15 діб.
Для профілактики рецидивуючих грибкових інфекцій – 1 супозиторій 2 рази на
тиждень протягом 8 тижнів.
Виріб для одноразового використання.
Умови зберігання:
Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 2 до 25 °С. Зберігати в
недоступному для дітей місці. Не використовуйте супозиторії, якщо упаковка
пошкоджена або термін придатності закінчився.
Строк (термін) придатності. 2 роки від дати виготовлення.
Взаємодія з лікарськими засобами. Не встановлена.
Упаковка. По 5 або 7 супозиторіїв в блістері, по 1 або 2 блістери в пачці.



UA.TR.099

Тлумачення символів на маркуванні:

Познака Назва познаки
Виробник

Дата виготовлення

Термін використання

Код партії

Користуйтеся інструкцією щодо використання

Ознайомитися з попередженнями та запобіжними заходами

Не використовувати в разі пошкодження пакування

Повторно не використовувати

25°С

2°С
Обмеження температури від 2 °С до 25 °С

Знак відповідності технічним регламентам

UA.TR.099 Ідентифікаційний номером ООВ ТОВ УКРМЕДСЕРТ

Виробник. Приватне акціонерне товариство «Лекхiм-Харкiв»
Адреса. Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина
Потоцького, будинок 36, тел.: +38 (057) 7-147-790, факс: +38 (057) 7-147-791,
lekhim.ua, e-mail: lekhim@lekhim.net.ua
Дата останнього затвердження інструкції: 2022-07-12


