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Mucovagin x 10 globulek dopochwowych
 

Cena: 32,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 globulek

Postać Globulki dopochwowe

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mucovagin to wyrób medyczny, który ma formę globulek dopochwowych. Zawiera aktywny kwas hialuronowy o drobnocząsteczkowej
strukturze BASHYAL. Formuła preparatu opracowana jest z myślą o kobietach, które zmagają się z brakiem odpowiedniego nawilżenia
miejsc intymnych. Mucovagin polecany jest szczególnie w stanach atrofii i dystrofii pochwy, a także wykazuje działanie wspomagające i
regenerujące, dlatego jest chętnie stosowany przez kobiety po zabiegach ginekologicznych. Opakowanie zawiera 10 sztuk globulek.
Wyrób sprzedawany jest bez recepty.

Co wchodzi w skład preparatu Mucovagin? Jedna globulka dopochwowa wyrobu medycznego Mucovagin zawiera:

● składnik aktywny: 5 mg kwasu hialuronowego (który ma postać soli sodowej kwasu hialuronowego),
● substancja pomocnicza: tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne).

Preparat Mucovagin nie zawiera hormonów, parabenów, wyciągów roślinnych, olejków ani środków zapachowych. Może być stosowany
przez kobiety w każdym wieku.

Jakie są wskazania do stosowania wyrobu medycznego Mucovagin? Preparat ma szerokie spektrum zastosowań. Polecany jest dla
kobiet, które:

● odczuwają suchość i dyskomfort, na przykład pieczenie, świąd, napięcie okolic intymnych,
● odczuwają bólu lub dyskomfort podczas odbywania stosunku płciowego,
● są w okresie menopauzy – preparat odbudowuje nabłonek pochwy,
● ciąży, karmienia piersią i okresu po porodzie – wówczas globulki pomagają w utrzymaniu właściwego nawilżenia pochwy,
● są po zabiegach i operacjach ginekologicznych (w tym ginekologii estetycznej),
● chcą podnieść jakość życia intymnego,
● nie mają możliwości lub chęci do stosowania hormonalnej terapii zastępczej,
● mają atrofię (zanik nabłonka śluzówki – najczęściej występuje u kobiet po menopauzie) i dystrofię (zmniejszenie objętości tkanek, które
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może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych) pochwy,
● są w trakcie leczenia onkologicznego lub po nim – wówczas preparat ułatwia leczenie i regenerację.

Jakie działanie wykazuje wyrób medyczny Mucovagin? Preparat w formie kapsułek dopochwowych stosowany jest w celu
wspomagania naturalnych procesów regeneracyjnych okolic intymnych. Jego składnikiem aktywnym jest kwas hialuronowy, który
naturalnie występuje w organizmie człowieka i znajduje się w każdej tkance łącznej. Ten związek chemiczny wiąże się z wydzieliną błony
śluzowej pochwy, czego efektem jest powstanie na jej powierzchni żelowej powłoki ochronnej, która zabezpiecza błonę śluzową, a także
umożliwia regenerację i ochronę.

Wyrób medyczny Mucovagin zawsze należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami podanymi przez lekarza lub z informacjami zawartymi
na ulotce dołączonej do preparatu.
Zalecany schemat spożycia podczas stosowania wyrobu medycznego w ramach terapii standardowej to 1 globulka dopochwowa
podawana raz dziennie – wieczorem tuż przed snem. W przypadku terapii wspomagającej: 1 globulka aplikowana na noc co 3 dni.

Preparat Mucovagin znajduje się w folii ochronnej. W celu aplikacji środka należy delikatnie wydobyć globulkę z folii. Następnie
trzymając ją w pozycji leżącej, należy wsunąć globulkę głęboko w pochwę. Przed podaniem globulki upewnij się, że nie ma na niej
pozostałości folii ochronnej. Jeśli zauważysz, że globulka jest zbyt miękka, to umieść ją na kilka minut w lodówce (nie rozrywając
oryginalnego opakowania) lub przetrzymaj ją pod strumieniem zimnej, bieżącej wody.

Globulki należy używać wyłącznie miejscowo, dopochwowo. Przed aplikacją i po podaniu globulek należy dokładnie umyć ręce.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania wyrobu medycznego Mucovagin? Nie należy stosować preparatu w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik (zarówno w przypadku substancji czynnych, jak i pomocniczych).

Produktu nie należy stosować w trakcie menstruacji.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas kuracji środkiem Mucovagin? Jeśli po zastosowaniu preparatu pacjentka
zaobserwuje wystąpienie jakiejkolwiek reakcji alergicznej, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania produktu.
Do tej pory możliwe interakcje z lekami lub innymi wyrobami medycznymi dopochwowymi nie są znane.

Preparat Mucovagin należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródła światła słonecznego i ciepła w temperaturze
nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza.

W celu zachowania ostrożności należy unikać kontaktu globulki z oczami.

Skład
Kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne)

Wskazania i działanie
Globulki dopochwowe Mucovagin są wskazane w stanach atrofii i dystrofii spowodowanych np. chemioterapią, radioterapią, czy
długotrwałym przyjmowaniem leków z grupy glikokortykoidów. Ułatwiają gojenie się ran, w tym poporodowych, czy po zabiegach
chirurgicznych. Przywracają optymalny poziom wilgotności w pochwie, dlatego też zaleca się ich stosowanie w przypadku:

uczucia pieczenia, napięcia i suchości w okolicach intymnych
stosowania antykoncepcji hormonalnej
niedawno przebytego porodu
w ciąży i podczas karmienia piersią (stosować z zaleceniem lekarza lub farmaceuty)
przebycia zabiegów lub operacji ginekologicznych
przebycia zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
dyskomfortu podczas stosunku płciowego
poprawy jakości życia intymnego
menopauzy
braku możliwości (lub chęci) zastosowania hormonalnej terapii zastępczej
w trakcie i po leczeniu onkologicznym

Wyrób medyczny Mucovagin w postaci globulek dopochwowych przynosi ulgę i poprawia komfort życia.

Naturalna odnowa i nawilżenie błony śluzowej pochwy.
Mucovagin wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Ułatwia leczenie i gojenie się ran po porodzie,
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zabiegach i operacjach ginekologicznych.
Łagodzi stany zapalne i zmniejsza dyskomfort spowodowany suchością błony śluzowej pochwy w okresie karmienia piersią,
podczas antykoncepcji hormonalnej lub na skutek menopauzy.
Mucovagin przywraca komfort życia intymnego.
Mucovagin to globulki dopochwowe z BASYHYAL TM – sól sodowa kwasu hialuronowego o unikalnej drobnocząsteczkowej
strukturze i udowodnionej skuteczności w regeneracji błony śluzowej pochwy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Terapia standardowa: Zaleca się stosowanie 1 globulki dziennie, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.

Terapia wspomagająca: 1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni lub według wskazań lekarza.

MUCOVAGIN globulki należy używać dopochwowo. Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć ręce.

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