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Feminella Hyalosoft glob.dopochw. 10glob.
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 glob.

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Feminella Hyalosoft, globulki dopochwowe, 10 szt.

Opis
Feminella Hyalosoft, globulki dopochwowe, 10 szt.

Wyrób medyczny.
To nawilżające błonę śluzową pochwy globulki polecane w przypadku suchości pochwy wynikającej ze zmian hormonalnych we
wszystkich okresach życia kobiety, szczególnie w czasie menopauzy, po porodzie, podczas laktacji lub będącej następstwem chemio-
lub radioterapii.
Eliminują napięcie i suchość pochwy oraz przynosi ulgę przy uczuciu swędzenia i pieczenia.

Skład
Hialuronian sodu, syntetyczna witamina E, wyciągi z: wąkrotki azjatyckiej, malwy, rumianku, olejek z drzewa herbacianego; koloidalny
dwutlenek krzemu; półsyntetyczne glicerydy.

Działanie
Feminella Hyalosoft łagodzą objawy atrofii pochwy, takie jak swędzenie, pieczenie, uczucie napięcia tkanek lub dyskomfort podczas
współżycia płciowego.

Wskazania
Feminella Hyalosoft nawilża błonę śluzową pochwy w przypadku suchości związanej ze zmianami hormonalnymi we wszystkich
okresach życia, szczególnie w okresie menopauzy, po porodzie, podczas laktacji lub będącej następstwem chemio- i radioterapii.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Po jednej globulce dopochwowej dziennie przez 10 dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Leczenie suchości pochwy w okresie menopauzy: leczenie wstępne: 1 globulka dopochwowa dziennie przez 10-20 dni.
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 Leczenie podtrzymujące: 1 globulka dopochwowa dwa razy w tygodniu.
Najlepiej zakładać globulkę przed snem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować w czasie menstruacji lub w przypadku nasilonego wydzielania pochwowego.
Nie stosować jednocześnie z prezerwatywami.
Zakładać globulkę bezpośrednio po wyjęciu z blistra.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Nie stosować jednocześnie z innymi globulkami dopochwowymi.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

PRODUCENT:
Wytwórca:
Angelini Pharma Osterreich GmbH,
Brigittenauer Lande 50-54,
A-1200 Wiedeń, Austria.

Dystrybutor:
Angelini Pharma Polska Sp. z.o.o.,
ul. Podleśna 83,
05-552 Łazy.
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