
Информация за продукта 
Лактaжин – Хигиенен продукт за подобряване на вагиналната микрофлора 

 
 

Име на продукта 
Лактажин (капсули) # 10 
 
Всяка желатинова капсула съдържа 4 билиона активни клетки на капсула 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
Помощни вещества: лактоза, суроватка на прах, магнезиев стеарат, аскорбинова 
киселина. 
 
Показания 
Лактажин се използва като богат източник на млечни бактерии и за предпазване от 
вагинални инфекции чрез възстановяване, нормализиране или стабилизиране на 
вагиналната микрофлора. 
Лактажин се препоръчва за профилактика на вагиналната дисбактериоза при 
бременност, менопауза, след възпалителни заболявания и след антибактериална 
терапия. 
Противопоказание 
Остро дразнене и язви по вагиналната лигавица. 
 
Механизъм на действие 
Лактобацилите са част от нормалната микрофлора на влагалището от пубертета до 
менопаузата. Чрез ферментацията на въглехидратите и особено на гликогена, те 
осигуряват поддържането на кисела среда и запазват балансираната микрофлора на 
вагината. Всяко нарушение на този баланс може да причини дразнене и възпаление на 
вагиналния канал, съответно да доведе до инфекция. Лактобацилите образуват 
природна бариера, която предпазва от нахлуването на патогенни и вредни бактерии.  
Лактажин е отличен източник на млечни бактерии, които подобряват вагиналния 
микробен баланс, предотвратява инфекците на влагалището и може да се прилага за 
възстановяване и поддържане на нормалната вагинална микрофлора. 
 
Начин на приложение и дозировка 
1 капсула се поставя дълбоко във вагината в легнало положение. Прилага се веднъж 
дневно в продължение на 10 дни, препоръчително вечер. 
 
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
Лактажин може да се прилага след антибактериална терапия за възстановяване на 
нормалната вагинална микрофлора. 
 
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
Лактажин е хигиенен продукт, който може да се прилага комбинация със 
сулфаниламиди, антибиотици, метронидазол и други. 
 
Бременност и кърмене 
Лактажин може да се прилага по време на бременност и кърмене. 
Нежелани реакции 
Възможна е свръхчувствителност към желатиновата капсула или помощните вещества. 



 
Предозиране 
Предозирането е невъзможно. 
 
Несъвместимости 
Не са описани. 
 
Срок на годност 
3 години 
 
Специални условия на съхранение 
Да се съхранява в хладилник (2 – 8 °С). 
 
Опаковка 
Бели полиетиленови бутилки с бяла полиетиленова капачка, # 10. 
 
Pharmascience Inc. 
6111 Royalmount Avenue, Montreal, Quebec H4P 2T4, Канада. 
 
 
 
 
 


