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Papilocare żel dopochwowy x 7 aplikatorów po 5 ml
 

Cena: 87,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 7 aplikatorów

Postać Żele

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Papilocare w postaci żelu dopochwowego jest produktem przyspieszającym odbudowę nabłonka szyjki macicy.
Przeznaczony jest dla pacjentek pełnoletnich. Produkt dostępny jest w wygodnych aplikatorach jednorazowych, które pozwalają na
precyzyjne umieszczenie żelu w pochwie.

Na co jest Papilocare? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest profilaktyka lub leczenie dolegliwości związanych z
infekcją wirusem HPV. Produkt może być też pomocny w przypadku leczenia suchości śluzówki pochwy. Żel dopochwowy Papilocare
posiada specjalnie opracowaną formułę, dzięki czemu tworzy na nabłonku szyjki macicy specjalną warstwę ochronną, która wspiera
procesy regeneracji, a oprócz tego zmniejsza ryzyko integracji wirusa HPV. Funkcją Papilocare jest też leczenie suchości pochwy i
przywracanie jej równowagi mikrobiologicznej, poza tym żel dopochwowy poprawia ogólną kondycję pochwy, wspierając reepitelizację
jej śluzówki.

Za działanie Papilocare odpowiadają składniki w nim zawarte, w tym kwas hialuronowy, który wspomaga nawilżenie i elastyczność
tkanek, a także aloes, który ma właściwości nawilżające i wspomagające regenerację pochwy i reepitelizację nabłonka. Dodatkowo w
produkcie można znaleźć fitosomy wąkrotki azjatyckiej, które wspomagają odbudowę śluzówki, a poza tym niosomy beta glukanu, które
mają właściwości przeciwutleniające. W żelu Papilocare znajduje się też wyciąg z miodły indyjskiej łagodzący podrażnienia i świąd, a
także przyspieszający proces gojenia nabłonka, a oprócz tego BioEcolia, który wspomaga namnażanie się korzystnej mikroflory. Całość
uzupełnia wrośniak różnobarwny, który wspiera reepitelizację mikrouszkodzeń i zmian śródnabłonkowych.

W opakowaniu znajduje się 7 aplikatorów, każdy po 5 ml żelu dopochwowego Papilocare. W skład wyrobu medycznego wchodzą
niosomy kwasu hialuronowego oraz niosomy β-glukanu, a oprócz tego fitosomy wąkrotki azjatyckiej, BioEcolia oraz aloes. Całość
uzupełnia wrośniak różnobarwny oraz wyciąg z miodły indyjskiej. Żel dopochwowy Papilocare należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Każdy aplikator żelu dopochwowego Papilocare przeznaczony jest do jednorazowego
użytku. Zaleca się zawartość aplikatora umieścić w pochwie w godzinach wieczornych, najlepiej przed pójściem spać. Aplikator należy
umieścić w pochwie, a następnie ścisnąć go, aby opróżnić jego zawartość, po czym delikatnie wyjąć. Po zastosowaniu produktu nie
należy już się podmywać. Wyrób medyczny Papilocare powinien być stosowany codziennie wieczorem przez 3 tygodnie, a po tym
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czasie należy przerwać stosowanie produktu na tydzień, a potem stosować go co drugi dzień przez czas zalecony przez lekarza (zwykle
6 miesięcy lub dłużej).

Nie każda kobieta powinna korzystać z żelu dopochwowego Papilocare. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki
czynne lub pomocnicze. Jeśli pacjentka po zastosowaniu żelu Papilocare będzie odczuwać dyskomfort, powinna przestać stosować
wyrób medyczny i skontaktować się z lekarzem.

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