Instrukcja używania
Żel dopochwowy
Optymalne nawilżenie i odnowa błony śluzowej pochwy
OPIS I WSKAZANIA DO STOSOWANIA
MUCOVAGIN ŻEL ma długotrwałe działanie nawilżające i poślizgowe.
MUCOVAGIN ŻEL wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Zalecany jest szczególnie w stanach atrofii i dystrofii. Ułatwia leczenie i gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych,
dystrofii. Ułatwia łagodzenie stanów zapalnych i pomaga zmniejszyć
dyskomfort spowodowany suchością błony śluzowej pochwy związanej
z wiekiem lub niedoborem estrogenów na skutek menopauzy. Zalecany
także do stosowania wspomagająco w stanach dystrofii wywołanych długotrwałym podawaniem glikokortykoidów.
MUCOVAGIN ŻEL nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych.
Ułatwia kontakty intymne.
MECHANIZM DZIAŁANIA
Kwas hialuronowy, aktywnym składnik preparatu 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 zapobiega rozwojowi flory patogennej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy
gojenia.

SPOSÓB UŻYCIA
MUCOVAGIN ŻEL należy używać wewnętrznie, miejscowo do pochwy lub
zewnętrznie na okolice narządów płciowych.
Przed użyciem i po użyciu żelu należy dokładnie umyć ręce.
a. Sposób użycia dopochwowy:
1. Przed pierwszym użyciem usunąć zamknięcie z tubki
2. Przykręcić jednorazowy aplikator do tubki (patrz rysunek)
3. Delikatnie napełnić aplikator do pożądanej ilości żelu.
Standardowo jest to 2,5 ml. Odłączyć aplikator od tubki.
Po każdym użyciu zakręcić tubkę.
4. Nie przechowywać żelu w aplikatorze przez czas dłuższy
niż 30 minut przed użyciem. Oznacza to, że niezużyty
żel w aplikatorze w ciągu 30 minut należy wyrzucić wraz
z aplikatorem.
5. W pozycji leżącej wprowadzić delikatnie aplikator głęboko do pochwy i nacisnąć tłok do oporu. (patrz rysunek)
6. Wyjąć obie części aplikatora z pochwy.
7. W celu uzyskania właściwego nawilżenia pochwy, po podaniu produktu należy lekko przeć.
8. W razie potrzeby można usunąć jednorazową chusteczką nadmiar żelu znajdującego się na sromie.
Po użyciu wyrzucić aplikator.
NIE UŻYWAĆ PONOWNIE APLIKATORÓW.
b. Sposób użycia na zewnętrzne okolice intymne:
– Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów płciowych.
Zaleca się stosowanie żelu co 3 dni, wieczorem przed snem lub według
wskazań lekarza.
MUCOVAGIN ŻEL jest dobrze tolerowany, i o ile lekarz nie zaleci inaczej,
może być stosowany przez dłuższy okres czasu, ale nie dłużej niż miesiąc.
Działania uboczne:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwać stosowanie produktu.

Ostrzeżenia:
– Produkt przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego, miejscowo
do pochwy lub zewnętrznie w okolicach intymnych.
– Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
– Zamknąć tubkę bezpośrednio po użyciu.
– Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu!
– Nie stosować żelu w trakcie menstruacji.
– Ciąża i karmienie – kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować
żel zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty.
– Interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycznymi dopochwowymi
nie są znane. Każdorazowo należy zasięgnąć konsultacji lekarza lub
farmaceuty.
– Stosować tylko zgodnie z instrukcją używania!
PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ
– Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
– Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
– Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła.
– Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
– Zużyć w ciągu miesiąca od pierwszego otwarcia.
SKŁAD
kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda,
glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina
OPAKOWANIE
Każde kartonowe pudełko zawiera tubę aluminiowa 25 g z 7 jednorazowymi aplikatorami.
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