
Гіноплант 

Свічки вагінальні №10 

ТУ У 20.4-3008212490-002:2018 
 
Склад: 
Масляний екстракт календули 100 мг; 
Масляний екстракт ромашки 150 мг; 
Масляний екстракт чайного дерева 100 мг; 
Масляний екстракт амаранту 150 мг. 
 
Екстракт календули забезпечує протизапальний ефект, прискорює процеси відновлення, має 
імуностимулюючу дію. 
 
Екстракти ромашкаи  використовують як протизапальний і антиоксидантний засіб. 
 
Екстракт масла чайного дерева має сильну протизапальну, протигрибкову, бактерицидну дію. 
Біологічно активні речовини чайного дерева зволожують слизову оболонку піхви. 
 
Дія амаранту зумовлена наявністю сквалену, за допомогою якого відбувається заповнення кисню 
в організмі людини, це забезпечує високу ефективність в лікуванні та профілактиці захворювань, 
пов'язаних з поділом клітин. 
 
 
Засіб застосовують з профілактичною метою при наступних станах: 
 

➢ при запальних процесах у піхві (вагіноз, кольпіт, молочниця та інших); 
➢ після хірургічних маніпуляцій (аборти, пологи, лікування); 
➢ ерозія шийки матки і різні пошкодження піхви; 
➢ в якості відновлюючого засобу після антибактеріальної терапії, лазерного опромінення, 

хіміотерапії; 
➢ для відновлення слизової оболонки піхви після пологів, після використання агресивних 

методів лікування (діатермокоагуляції, лазерної терапії і кріотерапії шийки матки або 
піхви, введення сторонніх предметів); 

➢ з профілактичною метою при тривалому застосуванні кортикостероїдів, антибіотиків, 
➢  в якості профілактики після сауни, басейну, купання у відкритих водоймах; 
➢ при тривалої неможливості проведення гігієнічних процедур (наприклад, під час поїздок 

або походів); 
➢ при схильності до частих запалень через зниження імунітету. 

 
 
 Спосіб застосування та дози: 
 
Гіноплант використовують один раз на добу (ввечері). Вагінальні супозиторії слід вводити глибоко 
в піхву, в положенні лежачи на спині, злегка підігнувши ноги. Якщо супозиторій занадто м'який 
для введення, його слід охолодити в холодильнику протягом кількох хвилин або під струменем 
холодної води, не виймаючи з блістери. Тривалість використання індивідуальна, не менше 5 діб. 
 
 
 Протипоказання. 
 
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Даних про використання при вагітності немає. 
Використовувати тільки за порадою лікаря. 



 

Умови зберігання. 
Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, не доступному для дітей 
при температурі не вище 25° С. Термін придатності - 2 роки. 

Виробник:  

ТОВ «Харківська Фармацевтична Фабрика», м. Харків, вул. Громадянська, 25 

 

 

 
 
 
 
 


