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Mucovagin żel dopochwowy 25 g
 

Cena: 33,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 g

Postać Żele

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Mucovagin Żel w postaci żelu dopochwowego z kwasem hialuronowym stosowany może być przy problemie
suchości miejsc intymnych. Wyrób może być używany dopochwowo lub na zewnętrzne narządy płciowe i można z niego korzystać
także w trakcie miesiączki. W skład produktu nie wchodzą substancje zapachowe, parabeny, olejki czy wyciągi roślinne. Produkt jest
bezpieczny dla prezerwatyw i można go stosować razem z prezerwatywami lateksowymi i nielateksowymi. Do opakowania dołączonych
jest 7 jednorazowych aplikatorów.

Na co jest Mucovagin Żel? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest suchość pochwy i okolic intymnych. Wyrób może być
też pomocny u pacjentek po menopauzie, u których rozpoznano zanik błony śluzowej pochwy, a także u pacjentek przed menopauzą,
które niedawno miały operację w obrębie narządów płciowych. Produkt można wykorzystać do nawilżania i regeneracji śluzówki pochwy
i miejsc intymnych w przypadku dystrofii błony śluzowej pochwy o różnych przyczynach. Stosować go można już w ciąży – np. do
masażu krocza. Sprawdzi się też w formie żelu poporodowego, który sprzyjać będzie leczeniu i gojeniu się ran krocza związanych z
porodem siłami natury. Mucovagin Żel wykorzystać można również jako lubrykant o działaniu długotrwale nawilżającym i poślizgowym,
który ułatwi współżycie, redukując ryzyko powstawania podrażnień związanych z tarciem w tym czasie. Składnikiem aktywnym żelu 
Mucovagin Żel jest kwas hialuronowy. Wiąże się on z wydzieliną śluzówki pochwy, tworząc tym samym na jej powierzchni specjalną
powłokę żelową, która chroni ją przed mikrourazami i jednocześnie zapobiega utracie jej wilgotności, a przy tym wspiera jej procesy
regeneracyjne.

W opakowaniu znajduje się 25 g żelu dopochwowego Mucovagin Żel. W skład produktu wchodzi kwas hialuronowy (w postaci soli
sodowej kwasu hialuronowego), a oprócz tego woda i glikol propylenowy, a także karbomer i trójetanoloamina. Wyrób medyczny
Mucovagin Żel należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta lub zaleceniami lekarza. Przeznaczony jest wyłącznie do
stosowania miejscowego. Można aplikować go dopochwowo oraz na zewnętrzne narządy płciowe. W przypadku aplikacji dopochwowej
Mucovagin Żel należy wykorzystać dołączony do opakowania aplikator. Żel aplikuje się wówczas w pozycji leżącej. Jeśli natomiast żel
Mucovagin Żel aplikowany będzie na zewnętrzne narządy płciowe, należy niewielką jego ilość rozprowadzić w okolicach intymnych.
Każdorazowo przed aplikacją żelu i po jego aplikacji zaleca się dokładne umycie rąk. Z jednego aplikatora nie można korzystać częściej
niż 1 raz – po jego wykorzystaniu należy go wyrzucić.
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Nie każda pacjentka powinna korzystać z Mucovagin Żel. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego produktów.
Nie zaleca się łączenia Mucovagin Żel z preparatami do dezynfekcji, które w swoim składzie zawierają czwartorzędowe sole amoniowe.
Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią mogą z żelu korzystać, jednak wcześniej powinny skonsultować się z lekarzem
lub farmaceutą i postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Skład
Kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina

Wskazania i działanie
Aktywnym składnikiem jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego. Kwas hialuronowy wiążąc się z
wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną zabezpieczającą
błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. W ten sposób
utworzony film ochronny przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

Wskazania

jako żel poporodowy ułatwiający leczenie i gojenie się ran krocza w okresie połogu
jako długotrwale nawilżający i poślizgowy żel ułatwiający kontakty intymne
w nawilżaniu i regeneracji błony śluzowej pochwy oraz zewnętrznych okolic intymnych

Wyrób nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt wyłącznie do stosowania miejscowego: wewnętrznie dopochwowo lub
zewnętrznie na okolice narządów płciowych. Produkt może być stosowany podczas miesiączki. Nie stosować jednocześnie z
preparatami do dezynfekcji zawierającymi czwartorzędowe sole amoniowe, takie jak chlorek benzalkonium, ponieważ kwas hialuronowy
może się wytrącić w ich obecności. Nie należy ponownie używać aplikatora. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią mogą stosować
żel zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Żel dopochwowy Mucovagin należy stosować wyłącznie miejscowo – wewnątrz pochwy i/lub na okolice zewnętrznych narządów
płciowych.

Aplikacja dopochwowa: Mucovagin żel należy aplikować dopochwowo, w pozycji leżącej, za pomocą aplikatora dołączonego do
opakowania, pozwalającego na zastosowanie odpowiedniej ilości żelu.

Aplikacja na zewnętrzne narządy płciowe: Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów
płciowych

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