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ГИНЕКОФИТ
Настойка сложная

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!
Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обязательно проконсультируйтесь с Вашим врачом.
Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 мл настойки сложной содержит биологически активные вещества из смеси растительного 
сырья:

травы барвинка малого ....................................  0,020 г;
корневищ аира ..................................................  0,022 г;
цветков ромашки ..............................................  0,024 г;
травы зверобоя .................................................  0,020 г;
травы чистотела ................................................  0,020 г;

травы тысячелистника .....................................  0,024 г;
травы пастушьей сумки ....................................  0,024 г;
травы душицы ...................................................  0,022 г;
цветков ноготков ..............................................  0,024 г;

вспомогательные вещества: спирт этиловый 70%.

Лекарственная форма. Настойка сложная.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в гинекологии.

Фармакологические свойства. Препарат обладает противовоспалительным, ранозаживляющим действием, а также 
гемостатической активностью. Препарат оказывает умеренное антибактериальное действие.

Показания. ГИНЕКОФИТ применяют в гинекологии в комплексной терапии кольпитов, вульвовагинитов, вуль-
витов, эрозий шейки матки и эндоцервицитов, цервицитов, сальпингооофоритов, а также при гиперполименорее. 
Препарат используют также с целью профилактики воспалительных заболеваний половой системы у женщин.

Противопоказания. При обоих путях применения: индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам 
препарата; при приеме внутрь: беременность, период кормления грудью, хронический алкоголизм, чувствительность 
к алкоголю, гиперацидные состояния, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, цирроз печени, прием 
нейролептиков и транквилизаторов, детский возраст до 12 лет.

Предостережения при применении. Перед применением взболтать. В период применения препарата внутрь следует 
избегать потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых двигательных 
и психических реакций (управление транспортными средствами и работа с механизмами).

Взаимодействие с лекарственными средствами. Так как препарат ГИНЕКОФИТ содержит спирт этиловый 70%, 
возможно потенцирование действия снотворных и седативных препаратов, транквилизаторов.

Способ применения и дозы. Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно 
сообщите об этом Вашему врачу. ГИНЕКОФИТ назначают в виде вагинальных промываний и орошений 1 раз 
в сутки ежедневно в течение 2 – 3 недель в зависимости от течения заболевания. Для этого 1 ст. ложку настойки 
разводят в 250 мл теплой воды (35 – 38 °С). При острых формах заболеваний, для усиления терапевтического 
эффекта, наряду с местным лечением целесообразно применять ГИНЕКОФИТ внутрь из расчета 5 – 10 мл
(1 – 2 чайные ложки) на 80 – 100 мл (1/3 – 1/2 стакана) воды после еды 2 – 3 раза в сутки. При эрозиях шейки матки 
назначают вагинальные тампоны с препаратом в разведении 1:20 или 1:10.

Продолжительность приема зависит от характера патологического процесса, его выраженности, характера 
комплексной фармакотерапии. Курс лечения составляет от 10 до 28 дней.

С целью профилактики рецидивов ГИНЕКОФИТ применяется в виде вагинальных промываний и орошений 
1 раз в сутки ежедневно в разведении 1:20 (1 ст. ложка на 200 мл теплой воды (35 – 38 °С)). Длительность курса 
устанавливает врач.

Ни в коем случае не превышайте дозу и продолжительность приема препарата, указанную в листке-вкладыше 
или назначенную Вам врачом!
Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции. В случае появления каких-либо необычных реакций, 
проконсультируйтесь с Вашим врачом.
Срок годности. 2 года. Лекарственное средство не следует применять после окончания указанного на упаковке 
срока годности. 

Условия хранения. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. 
Допускается наличие осадка.

Упаковка. По 100 мл в банках стеклянных; по 100 мл в банках полимерных; по 100 мл во флаконах полимерных.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ». Украина, 
61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20.
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ГІНЕКОФІТ
Настойка складна 

ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування препарату! 
Зберігайте цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися перечитати його знову.
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, обов’язково проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл настойки складної містить біологічно активні речовини з суміші рослинної сировини:

допоміжні речовини: спирт етиловий 70%.

Лікарська форма. Настойка складна.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в гінекології.

Фармакологічні властивості. Препарат має протизапальну, ранозагоювальну дію, а також гемостатичну активність. 
Препарат виявляє помірну антибактеріальну дію.

Показання. ГІНЕКОФІТ застосовують у гінекології при комплексній терапії кольпітів, вульвовагінітів, вульвітів, 
ерозій шийки матки та ендоцервіцитів, цервіцитів, сальпінгооофоритів, а також при гіперполіменореї. Препарат 
також використовують з метою профілактики запальних захворювань статевої системи у жінок.

Протипоказання. При обох шляхах застосування: підвищена чутливість до компонентів препарату; при прийомі 
всередину: вагітність, період годування груддю, хронічний алкоголізм, чутливість до алкоголю, гіперацидні стани, 
виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, цироз печінки, прийом нейролептиків і транквілізаторів, дитячий вік 
до 12 років.

Застереження при застосуванні. Перед застосуванням збовтати. У період застосування препарату внутрішньо 
варто утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидких 
рухових і психічних реакцій (керування транспортними засобами та робота з механізмами).

Взаємодія з лікарськими засобами. Оскільки препарат ГІНЕКОФІТ містить спирт етиловий 70%, можливе 
потенціювання дії снодійних та седативних препаратів, транквілізаторів.

Спосіб застосування та дози. Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов’язково повідомте про 
це Вашого лікаря. ГІНЕКОФІТ призначають у вигляді вагінальних промивань та зрошувань 1 раз на добу щодня 
протягом 2 – 3 тижнів залежно від перебігу захворювання. Для цього 1 ст. ложку настойки розводять в 250 мл 
теплої води (35 – 38 °С). При гострих формах захворювань, для посилення терапевтичного ефекту, одночасно
з місцевим лікуванням доцільно застосовувати ГІНЕКОФІТ внутрішньо з розрахунку 5 – 10 мл (1 – 2 чайні ложки) 
на 80 – 120 мл (1/3-1/2 склянки) води після їжі 2 – 3 рази на добу. При ерозіях шийки матки призначають вагінальні 
тампони з препаратом у розведенні 1:20 або 1:10. 

Тривалість прийому залежить від характеру патологічного процесу, його вираженості, характеру комплексної 
фармакотерапії. Курс лікування становить від 10 до 28 днів. 

З метою профілактики рецидивів ГІНЕКОФІТ застосовується у вигляді вагінальних промивань та зрошувань 1 раз 
на добу щодня в розведенні 1:20 (1 ст. ложку настойки розводять в 200 мл теплої води (35 – 38 °С)). Тривалість курсу 
визначає лікар.

Ні в якому разі не перевищуйте дозу та тривалість прийому препарату, зазначену в листку-вкладиші або 
призначену Вам лікарем!

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій проконсультуйтеся
з Вашим лікарем.

Термін придатності. 2 роки. Лікарський засіб не слід застосовувати після закінчення зазначеного на упаковці 
терміну придатності. 

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. 
Допускається наявність осаду.

Упаковка. По 100 мл у банках скляних; по 100 мл у банках полімерних; по 100 мл у флаконах полімерних.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».
Україна, 61091, м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20.

трави барвінку малого ......................................  0,020 г;
кореневищ аїру .................................................  0,022 г;
квіток ромашки ................................................  0,024 г;
трави звіробою ..................................................  0,020 г;
трави чистотілу .................................................  0,020 г;

трави деревію ....................................................  0,024 г;
трави грициків звичайних ................................  0,024 г;
трави материнки ...............................................  0,022 г;
квіток нагідок ...................................................  0,024 г;


