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Neovaginal uni żel dopochwowy 5 ml x 5 aplikatorów
 

Cena: 30,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml x 5 szt

Postać Żele

Producent GOFARM S.C

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Skład:
sól sodowa kwasu hialuronowego, kwas mlekowy, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, methylparaben, propylparaben, woda

Wskazania i działanie
Delikatny, bezbarwny i bezzapachowy żel dopochwowy, chroni tkanki i odtwarza naturalny stan fizjologiczny błon śluzowych pochwy po
zabiegach chirurgicznych ginekologicznych, łagodzi objawy atrofii pochwy, takie jak: swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie, obrzęk,
nieprawidłowa wydzielina, uczucie napięcia tkanek lub dyskomfort podczas współżycia płciowego.
NEOVAGINAL UNI żel dopochwowy przeznaczony jest do wspomagania procesów regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach,
spowodowanych przez:

suchość pochwy związanej ze zmianami hormonalnymi we wszystkich okresach życia (w szczególności w okresie menopauzy,
po porodzie, podczas laktacji i w następstwie chemio- i radioterapii),
otarcia lub inne czynniki związane z nadkażeniem.

Dawkowanie
Przed użyciem żelu dopochwowego NEOVAGINAL UNI należy dokładnie umyć ręce. W celu zastosowania żelu należy zdjąć nasadkę
aplikatora, a następnie umieścić w pochwie wydłużoną końcówkę i wycisnąć zawartość żelu z aplikatora. Stosować 1 aplikację dziennie
na noc lub przed planowanym współżyciem. Poleca się stosowanie wkładek higienicznych, ponieważ możliwy jest niewielki wypływ żelu.
Żel dopochwowy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego. Wykorzystany aplikator należy wyrzucić. Nie używać
aplikatora powtórnie.

Przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników żelu. Przewlekłe i ostre stany zapalne, objawiające się wydzieliną ropną lub
nadmierną wydzieliną śluzową wymagającymi porady lekarza ginekologa.
Przechowywanie
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Aplikatory należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 2 – 25°C. NEOVAGINAL UNI przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu. Nie stosować w
przypadku uszkodzenia aplikatora.
Ważne informacje
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami dopochwowymi (w tym również z dopochwowymi preparatami antykoncepcyjnymi).
Nie stosować w czasie menstruacji lub w przypadku nasilonego wydzielania pochwowego. Należy unikać przypadkowego kontaktu żelu
ze śluzówką oka. Jeżeli w trakcie terapii pojawia się uczucie pieczenia lub świąd należy przerwać stosowanie produktu NEOVAGINAL
UNI i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. W okresie ciąży preparat może być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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