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Regeneracja błony śluzowej pochwy
Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym

Wspomaga nawilżenie i odbudowę błony śluzowej pochwy
Mechanizm działania:
Kwas hialuronowy, główny składnik tego produktu, jest naturalnym
składnikiem budulcowym ludzkiego organizmu. 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 kwasu hialuronowego w żelu 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
dyspareunii,
(c) u kobiet z dystrofią błony śluzowej spowodowaną promieniowaniem jonizującym, krioablacją, chemioterapią, glikokortykosteroidami, doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi lub
jakąkolwiek inną interwencją medyczną.
Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym stosuje się jako produkt
wspomagający pielęgnację ran po porodzie, ułatwiający gojenie po
operacjach ginekologicznych pochwy, w przypadku suchości pochwy
związanej z wiekiem lub niedoborem estrogenów związanym z menopauzą.
Produkt wskazany jest także w stanach atrofii i dystrofii błony śluzowej, a zwłaszcza zalecany jest jako terapia wspomagająca w stanach dystrofii spowodowanych przewlekłym podawaniem glikokortykosteroidów, jako produkt umożliwiający lepszą pielęgnację
ran oraz jako produkt ułatwiający współżycie płciowe.
Zalecane stosowanie wyrobu – Czas stosowania:
Żel z kwasem hialuronowym przeznaczony jest do miejscowego
stosowania dopochwowego i/lub na zewnętrzne narządy płciowe,
w stanach, w których jest to konieczne. Czasu stosowania nie można
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łatwo ustalić. U pacjentek leczonych napromienianiem żel zaleca się
stosować równolegle z radioterapią, zwykle przez niedługi okres.
U kobiet przed menopauzą po niedawno przebytej operacji ginekologicznej żel zaleca się stosować przez pewien okres, w zależności
od postępów gojenia.
Kobiety po menopauzie z atrofią i suchością pochwy z powodu
niskich stężeń estrogenów endogennych mogą stosować żel systematycznie, choć nawet w tych przypadkach produkt może być
stosowany z przerwami, w zależności od aktywności seksualnej.
W każdym przypadku kwas hialuronowy jest fizjologicznym składnikiem organizmu człowieka, który nie budzi żadnych poważnych
obaw co do działań toksycznych.
Zaleca się aplikowanie produktu co trzy dni wieczorem przed snem
przez okres 30 dni bądź według zaleceń lekarza.
Dawkowanie:
Typowe dawkowanie to jeden aplikator żelu na noc. Żel przy
pomocy aplikatora wprowadzamy głęboko do pochwy bądź na
zewnętrzne okolice intymne przy czym należy stosować się do
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania:
Żel dopochwowy Mucovagin należy stosować wyłącznie miejscowo –
wewnątrz pochwy i/lub na okolice zewnętrznych narządów płciowych.
Przed użyciem produktu i po jego użyciu należy umyć ręce.
Sposób użycia – aplikacja dopochwowa:
1. Przed użyciem produktu najpierw należy zdjąć nakrętkę.
2 Nakręcić aplikator na tubkę (patrz rysunek).
3. Delikatnie napełnić aplikator wymaganą ilością żelu (ustawioną na 2,5 ml).
Odłączyć aplikator od tubki. Po każdym
użyciu zamknąć tubkę zakrętką.
4. Przed użyciem nie pozostawiać żelu
w aplikatorze na okres dłuższy niż 30
minut. Oznacza to, że żel w aplikatorze niezużyty w ciągu 30
minut należy po tym czasie wyrzucić razem z aplikatorem.
5. Należy się położyć, delikatnie wsunąć aplikator głęboko do
pochwy i wcisnąć tłoczek do oporu (patrz rysunek).
6. Wyjąć obie części aplikatora z pochwy.
7. Aby uzyskać odpowiedni poziom nawilżenia po zaaplikowaniu produktu,
należy go delikatnie docisnąć.
8. W razie potrzeby można usunąć nadmiar żelu z okolic zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu chusteczki.

9. Po użyciu należy wyrzucić aplikator.
Sposób użycia – aplikacja na zewnętrzne narządy płciowe:
Nałożyć niewielką ilość produktu (równą zawartości aplikatora) na
okolicę zewnętrznych narządów płciowych.
Przeciwwskazania:
Rozpoznane uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek
ze składników.
Działania niepożądane:
Nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych.
Ostrzeżenia:
Produkt wyłącznie do stosowania miejscowego: wewnętrznie
dopochwowo lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych.
- Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Wyrzucić puste opakowanie bez zaśmiecania środowiska.
- Zamknąć tubkę z powrotem natychmiast po użyciu żelu.
- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Produkt może być stosowany podczas miesiączki.
- Nie stosować jednocześnie z preparatami do dezynfekcji zawierającymi czwartorzędowe sole amoniowe, takie jak chlorek
benzalkonium, ponieważ kwas hialuronowy może się wytrącić
w ich obecności.
- Nie należy ponownie używać aplikatora.
- Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią mogą stosować żel
zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
- Zawsze sięgaj po poradę u lekarza lub farmaceuty.
- Zawsze należy stosować produkt zgodnie z instrukcją użycia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przeprowadzone testy wykazały, że żel Mucovagin nie wpływa negatywnie na prezerwatywy lateksowe i nielateksowe.
Przeznaczenie żelu Mucovagin to wspomaganie nawilżenia
i odbudowy błony śluzowej pochwy dzięki czemu ułatwia
kontakty intymne. Mucovagin posiada właściwości poślizgowe, ale nie jest lubrykantem.
Co należy wiedzieć o dacie ważności produktu?
- Data ważności jest wydrukowana na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym.
- Po upływie tej daty produktu nie należy stosować.
Warunki przechowywania:
- Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.
- Zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia.
-

Skład:
Jeden aplikator (2,5 ml) zawiera kwas hialuronowy 5 mg (w postaci soli sodowej), glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloaminę,
wodę oczyszczoną.
MUCOVAGIN nie zawiera hormonów, parabenów, olejków, wyciągów roślinnych ani substancji zapachowych.
Opakowanie:
• Pudełko kartonowe zawierające tubkę z 25 g produktu
z 7 aplikatorami jednorazowego użytku.
• Pudełko kartonowe zawierające tubkę z 4 g produktu z 1 aplikatorem jednorazowego użytku.
• Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
Data ostatniej wersji instrukcji używania:
19.10.2021 r.
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Objaśnienie użytych symboli:
– Ostrzeżenia
– Zajrzyj do instrukcji używania
– Użyć do daty
– Kod partii
– Wytwórca
– Nie używać ponownie aplikatora
– Najwyższa dopuszczalna temperatura 25°C
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