Návod k použití zdravotnického prostředku
Přečtěte si pozorně tento návod k použití dříve, než začnete přípravek HYDROFEMIN
používat. Obsahuje důležité informace pro pacienta. Ponechte si návod k použití pro
případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.
HydroFemin
vaginální gel
50 ml
Co je přípravek HYDROFEMIN a k čemu se používá:
Účinnými složkami přípravku HYDROFEMIN jsou kyselina hyaluronová a kyselina mléčná.
Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí lidského těla. Jedná se o polysacharid, který patří do
glykosaminoglykanů, skládajících se z disacharidových jednotek N-acetylglukosaminu a glukuronátu
sodného spojených β-glykosidickými vazbami.
Kyselina hyaluronová vytváří v kombinaci s vlhkým sekretem vaginální sliznice ochranný gelový
povlak, který:
zvlhčuje sliznici
chrání sliznici a zabraňuje pronikání a růstu patogenní mikroflóry
urychluje přirozený proces hojení a regenerace poškozené sliznice
stimuluje přirozené protizánětlivé procesy.
Za fyziologických podmínek je vaginální epitel dostatečně pokryt bakteriemi kyseliny mléčné, které
mají adhezní vlastnosti. Kyselina mléčná, druhá účinná složka přípravku, zajišťuje kyselé prostředí
pochvy, a tím udržuje mikrobiální rovnováhu a zabraňuje šíření patogenních bakterií.
Složení:
Sodná sůl kyseliny hyaluronové, kyselina mléčná, glycerin, hydroxyethylcelulóza, methylparaben,
propylparaben, čištěná voda
INDIKACE:
Přípravek HYDROFEMIN vaginální gel lze použít na podporu regenerace vaginální sliznice při
potížích způsobených:
vaginální suchostí spojenou s hormonálními změnami ve všech fázích života ženy, především v
období menopauzy, po porodu, při kojení a po chemoterapii a radioterapii
oděrkami nebo jinými faktory souvisejícími se superinfekcí.
Jemný vaginální gel HYDROFEMIN bez barvy a zápachu chrání tkáně, obnovuje přirozený
fyziologický stav vaginální sliznice po gynekologické operaci a zmírňuje příznaky vaginální atrofie, tj.
svědění, pálení, otok, zarudnutí, abnormální výtok, pocit napjatosti tkáně nebo diskomfortu při
pohlavním styku.
JAK SE PŘÍPRAVEK HYDROFEMIN UŽÍVÁ:
Před použitím vaginálního gelu HYDROFEMIN si důkladně umyjte ruce.
Potom přišroubujte aplikátor na tubu s gelem, jemně stlačte a naplňte aplikátor. Vložte aplikátor do
pochvy a aplikujte gel.
Po použití aplikátor důkladně umyjte.
Aplikujte jednou denně na noc nebo před plánovaným pohlavním stykem. Na ochranu při mírném
výtoku gelu z pochvy použijte slipovou vložku. Vaginální gel je určen pouze k vaginálnímu použití.
KONTRAINDIKACE:
V případě známé přecitlivělosti na některou ze složek gelu a při chronickém a akutním zánětu,
projevujícím se hnisavým sekretem nebo nadměrnou sekrecí hlenu, vyžaduje používání přípravku
doporučení gynekologa.

UPOZORNĚNÍ:
Vaginální gel je určen pouze k vaginálnímu použití. Nepoužívejte současně s jinými vaginálními
přípravky (včetně vaginální antikoncepce). Nepoužívejte během menstruace nebo v případě zvýšené
vaginální sekrece. Zabraňte kontaktu s očima.
Pokud se v průběhu léčby objeví pálení nebo svědění, přestaňte přípravek HYDROFEMIN používat a
požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Během těhotenství lze přípravek používat pouze podle
pokynů lékaře. Nepoužívejte poškozené aplikátory.
PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte aplikátory v původním obalu.
Uchovávejte při teplotě od 2 °C do 25 °C.
Uchovávejte přípravek HYDROFEMIN uzamčený a mimo dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Nepoužívejte poškozené aplikátory.
BALENÍ:
Papírová krabička obsahuje tubu o objemu 50 ml s aplikátorem pro opakované použití a návodem k
použití.
Výrobce:

Gofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Górników 21/26 30 - 819 Krakov
www.gofarm.pl
Výroba pro:
EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapešť, Maďarsko

Vysvětlivky k symbolům použitým na krabičce
Výrobce
Datum exspirace
Číslo šarže
Čtěte návod k použití
25 oC

Teplota skladování
2 oC

Nepoužívejte, je-li obal poškozen.
Návod k použití vydán v březnu 2015
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