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Feminum aktiv - intymny żel nawilżający dla kobiet 30 g
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Feminum Aktiv w postaci żelu intymnego nawilżającego dla kobiet jest produktem przebadanym klinicznie, który
wykazuje właściwości poślizgowe i nawilżające oraz może być stosowany wraz z prezerwatywami. Wyrób medyczny może być używany
przez kobiety w ciąży. Karmienie piersią również nie stanowi przeciwwskazania do korzystania z żelu.

Na co jest nawilżający żel intymny Feminum Aktiv? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wydzielanie się zbyt małej
ilości śluzu w pochwie. Produkt może być pomocny między innymi przy suchości pochwy związanej z niedoborem estrogenów. W
składzie żelu nawilżającego Feminum Aktiv znajduje się hialuronian sodu, którego działanie opiera się na wspomaganiu regeneracji
śluzówki pochwy. Żel intymny Feminum Aktiv dobrze nawilża okolice intymne, a oprócz tego zmniejsza ryzyko powstawania otarć. 
Funkcją wyrobu medycznego Feminum Aktiv jest też przywracanie pochwie kwaśnego odczynu pH, co w konsekwencji zmniejsza
ryzyko rozwoju chorobotwórczych mikroorganizmów. Wyrób medyczny Feminum Aktiv zwiększa także komfort kobiety w czasie
współżycia, ułatwiając penetrację, która przy suchości pochwy bywa nieprzyjemna. Żel Feminum Aktiv można wykorzystać również
przed badaniem ginekologicznym.

W opakowaniu znajduje się 30 g intymnego żelu nawilżającego Feminum Aktiv. W skład wyrobu medycznego wchodzi sól sodowa
kwasu hialuronowego (hialuronian sodu), a oprócz tego kwas mlekowy, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, octan chlorheksydyny oraz
woda oczyszczona. Wyrób medyczny Feminum Aktiv należy stosować zgodnie z zaleceniami, które zostały podane w dołączonej do
opakowania ulotce – chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Żel nawilżający Feminum Aktiv można stosować w dawkach i częstotliwości
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Produkt można stosować zarówno zewnętrznie na okolice intymne, jak i dopochwowo.
Każdorazowo po odmierzeniu odpowiedniej dawki produktu należy dokładnie zamknąć jego opakowanie.

Żel można stosować także przed stosunkiem intymnym, aplikując go dopochwowo, na zewnętrzne narządy płciowe czy też
bezpośrednio na prezerwatywę. W razie konieczności wyrób medyczny Feminum Aktiv można w niewielkich ilościach wykorzystać
również w celu ułatwienia zaaplikowania do pochwy tamponu czy dokonania pomiaru temperatury. Żel Feminum Aktiv jest wyrobem
medycznym, który nie stanowi środka antykoncepcyjnego. W celu zabezpieczenia przed ciążą należy zadbać o skuteczne metody
antykoncepcyjne – żel można stosować np. wraz z prezerwatywą. W czasie używania żelu intymnego Feminum Aktiv należy uważać,
aby nie wszedł on w kontakt z oczami.
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Istnieją także przeciwwskazania do stosowania wyrobu medycznego Feminum Aktiv. Nie należy z niego korzystać w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Jeśli pacjentka zastosuje żel intymny Feminum Aktiv i pojawią się u niej objawy,
które mogą stanowić reakcję alergiczną na produkt, powinna zrezygnować z dalszego stosowania wyrobu medycznego i zasięgnąć
porady lekarza. Preparat należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz zabezpieczyć go przed działaniem światła i wilgoci.

Skład
gliceryna, hydroksyetyloceluloza, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan chloroheksydyny, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Feminum Aktiv to specjalny produkt medyczny, eliminujący niedobory wydzielania śluzu w pochwie.

Feminum AKTIV żel przeznaczony do nawilżania i ochrony nadwrażliwej śluzówki przed agresywnymi czynnikami środowiska w
przypadku suchości pochwy.
Żel zawiera hialuronian sodu, który wspomaga regenerację błony śluzowej w pochwie.
Do głównych zalet preparatu należy:

nawilżenie okolic intymnych
regeneracja błony śluzowej pochwy narządów rodnych
ogranicza możliwość wystąpienia otarć narządów płciowych
przywraca kwaśny odczyn pH (3,8-4,2)
wykazuje działanie powstrzymania rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenie pochwy
zwiększa komfort w czasie stosunków płciowych

Preparat przebadany klinicznie, w dużym stopniu chroniący przed otarciami prowadzącymi często do infekcji pochwy i
zewnętrznych narządów płciowych.

Dawkowanie
Niewielką ilość żelu należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia - także przed kontaktem intymnym lub badaniem. Żel może być
aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę. Można go stosować wiele razy dziennie, regularnie i odpowiednio do potrzeb, zarówno w
okresie ciąży lub/i karmienia piersią.
W razie potrzeby należy użyć większej ilości żelu.
Po użyciu należy zamknąć szczelnie tubę

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