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Wspomaga  szybką odnowę i odbudowę błony śluzowej 
pochwy w naturalny sposób.
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PRODUKCIE PRZED JEGO 
UŻYCIEM 
Informacje ogólne:
Kwas hialuronowy, główny składnik tego produktu, jest naturalnym 
składnikiem budulcowym ciała ludzkiego. Kwas hialuronowy wiąże 
wodę, dzięki czemu tworzy wiskoelastyczną warstwę ochronną na 
powierzchni błony śluzowej pochwy. Tworzy on zatem powłokę 
ochronną na błonie śluzowej i wspomaga przywrócenie naturalnego 
nawilżenia. W ten sposób może mieć on duży wpływ na elastyczność 
tkanek i wspomagać naturalny proces gojenia.

Wskazania:
Wskazaniem do stosowania globulek dopochwowych z kwasem 
hialuronowym jest łagodzenie suchości pochwy:
(a) u kobiet po menopauzie z rozpoznaniem zaniku błony śluzowej 

pochwy i objawami podrażnienia, swędzenia i bólu podczas 
współżycia płciowego (dyspareunia),

(b) u kobiet przed menopauzą po niedawno przebytej operacji w 
obrębie narządów płciowych, mających predyspozycję do dys-
pareunii oraz

(c) u kobiet z dystrofią błony śluzowej spowodowaną promieniowa-
niem jonizującym, krioablacją, chemioterapią, kortykosteroida-
mi, doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi lub jakąkolwiek 
inną interwencją medyczną.

Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym stosuje się jako 
czynnik pomocniczy w procesach odbudowy w stanach atrofii lub 
dystrofii błony śluzowej pochwy. Ułatwiają one pielęgnację ran po 
porodzie, po operacjach ginekologicznych, po krioablacji oraz uła-
twiają regenerację błony śluzowej w przypadku dystrofii w następ-
stwie chemioterapii skojarzonej z radioterapią lub zabiegami lasero-
wymi, w przypadku suchości związanej z wiekiem, w niedoborach 
estrogenów z powodu naturalnej menopauzy, ale także z powodu 
menopauzy spowodowanej przyczynami medycznymi, takimi jak 
histerektomia, owariektomia czy długotrwałe stosowanie kortyko-
steroidów i doustnych preparatów antykoncepcyjnych.

Zalecane stosowanie wyrobu – Czas stosowania:
Czas stosowania wynosi zazwyczaj 30 dni, ale może zostać wydłu-
żony w zależności od stanu błony śluzowej pochwy i zaleceń lekarza 
lub farmaceuty.
Globulki z kwasem hialuronowym przeznaczone są do miejscowego 
stosowania dopochwowego w stanach, w których jest to konieczne. 
Czasu stosowania nie można łatwo ustalić. U pacjentek leczonych na-
promienianiem globulki stosuje się równolegle z radioterapią, zwykle 
przez niedługi okres. U kobiet przed menopauzą po niedawno prze-
bytej operacji  ginekologicznej globulki będą stosowane przez pewien 
okres, w zależności od postępów gojenia.
Kobiety po menopauzie z atrofią i suchością pochwy z powodu 
niskich stężeń estrogenów endogennych mogą stosować globulki 
systematycznie, choć nawet w tych przypadkach produkt może być 
stosowany z przerwami, w zależności od aktywności seksualnej. 
W każdym przypadku kwas hialuronowy jest fizjologicznym skład-
nikiem organizmu człowieka, który nie budzi żadnych poważnych 
obaw co do działań toksycznych.

Przeciwwskazania:
Rozpoznane uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składni-
ków. Nie są znane interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycz-
nymi do stosowania dopochwowego.

Dawkowanie:
Typowe dawkowanie to jedna globulka na noc. Globulkę aplikujemy 
głęboko do pochwy przy czym należy stosować się do zaleceń le-
karza lub farmaceuty. 

Instrukcja użycia:
Globulki dopochwowe są zapakowane w plastikowe osłonki. Przed 
aplikacją globulki należy usunąć obie części plastikowej osłonki, które 
są już rozdzielone. Należy się położyć i palcem wepchnąć globulkę  
głęboko do pochwy. Jeżeli globulka będzie zbyt miękka, aby ją za-
aplikować, należy włożyć ją na kilka minut do lodówki lub potrzymać 
w zimnej wodzie przed wyjęciem z plastikowej osłonki.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące sto-
sowania:
Długotrwałe stosowanie produktów przeznaczonych do użytku 
miejscowego może spowodować nadwrażliwość na dany produkt. 
W takim przypadku należy przerwać stosowanie i skonsultować się 
z lekarzem lub farmaceutą.
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Produktu nie wolno połykać. Unikać kontaktu z oczami.

Działania niepożądane:
Nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych.

Co należy wiedzieć o dacie ważności produktu?
Data ważności jest wydrukowana na opakowaniu zewnętrznym 
i wewnętrznym. Po upływie tej daty produktu nie należy stosować.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Dobrze zamknięty produkt należy przechowywać w warunkach 
chroniących przed światłem i źródłami ciepła, w temperaturze nie-
przekraczającej 25°C

Skład:
Jedna globulka dopochwowa (2 g) zawiera kwas hialuronowy 5 mg 
(w postaci soli sodowej), tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne).
MUCOVAGIN nie zawiera hormonów, parabenów, olejków, wycią-
gów roślinnych ani substancji zapachowych.

Opis – Opakowanie:
Pudełko kartonowe zawierające 1 lub 10 czopków dopochwowych 
w plastikowych osłonkach. 

Data ostatniej wersji instrukcji używania:
22.02.2021 r.
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Objaśnienie użytych symboli:

 – Ostrzeżenia

 – Zajrzyj do instrukcji używania

 – Użyć do daty

 – Kod partii

 – Wytwórca

 – Najwyższa dopuszczalna temperatura 25°C

Regeneracja błony śluzowej pochwy  
Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym
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