
Vagisan® HydroKrém Kombi
– Návod k použití –

Při suchosti pochvy
Vaginální čípek (Vagisan® Zvlhčující krém Cremolum®) k aplikaci do pochvy 

a 
Krém (Vagisan® HydroKrém) k aplikaci na pokožku vnější intimní oblasti

Milá uživatelko!
Pozorně si prosím přečtěte následující návod k použití, protože obsahuje 
důležité informace o tom, nač byste při aplikaci tohoto zdravotnického prostředku 
měla dbát. Návod k použití si uschovejte, možná si jej budete chtít později znovu 
přečíst. V případě dotazů se prosím obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Složení
Vaginální čípek: Calcium Lactate, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Coco- 
Glycerides, Lactic Acid, PEG-20 Glyceryl Stearate, Sodium Carbomer.
Vaginální čípek neobsahuje hormony, vonné ani konzervační látky.
Krém: Aqua, Benzyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Lactic Acid, 
Octyldodecanol, Polysorbate 60, Sodium Lactate, Sorbitan Stearate. 
Krém neobsahuje hormony ani vonné látky.
Oblast použití
K aplikaci při obtížích souvisejících se suchostí poševní sliznice, poševního 
vchodu a vnější intimní oblasti (pocit suchosti, pálení, svědění, vznik drobných 
ranek a bolesti při pohlavním styku, např. při nedostatku estrogenů v období 
klimakteria).
Informace o výrobku 
Vagisan Zvlhčující krém Cremolum je vaginální čípek, který se po zavedení roz-
pustí v pochvě, pojme stávající poševní sekret, a vytvoří tak zvláčňující a vyživu-
jící krém. Tímto způsobem lze zmírnit obtíže vyvolané suchostí poševní sliznice 
v důsledku různých příčin (např. pocit suchosti, pálení, svědění, bolest, drobné 
ranky a bolesti při pohlavním styku).
Vagisan Zvlhčující krém Cremolum obsahuje přídavek pufru kyseliny mléčné a 
mléčnanu vápenatého, který způsobuje, že krém vytvořený v pochvě má hod-
notu pH (hodnotu kyselosti) cca 4,5. Protože normální hodnota pH v pochvě činí 
3,8 až 4,5, přispívá pufrový systém kyseliny mléčné v přípravku Vagisan Zvlhču-
jící krém Cremolum k udržení zdravého prostředí v pochvě.
Vagisan HydroKrém je bílý zvláčňující krém, vyvinutý k aplikaci při symptomech 
suchosti pochvy a vnější intimní oblasti.
K tomu, že Vagisan HydroKrém zmírňuje obtíže při suchosti pochvy, přispívají 
dva faktory:
– Krém obsahuje vysoký podíl vody, čímž hydratuje pokožku v oblasti poševního 

vchodu a vnějších genitálií.
– Výživné lipidy (tuky) udržují pokožku vláčnou.
Vagisan HydroKrém Kombi neobsahuje hormony, a proto je případně možné 
jej používat společně s hormonální substituční terapií nebo střídat s vaginál-
ními krémy nebo čípky s obsahem hormonů (estrogenů). Pravidelné použí-
vání přípravku Vagisan HydroKrém Kombi může mít pozitivní účinky při prevenci 
podráždění a zánětů pochvy a vnější intimní oblasti. 
Co byste měla vědět o symptomech „suchosti pochvy“
Symptomy vyskytující se v souvislosti se suchostí pochvy mohou mít výrazný vliv 
na kvalitu života. Pocit suchosti často doprovázejí další obtíže, například svě-
dění, pálení, drobné ranky a bolesti v oblasti pochvy, poševního vchodu a vněj-
ších genitálií. V mnoha případech je kvůli těmto potížím bolestivý i pohlavní 
styk.
Zvláště postižené jsou ženy v období menopauzy (které někdy začíná již po 40. 
roku věku) a v letech následujících. V těchto případech je suchost v intimní oblasti 
podmíněna klesající produkcí pohlavních hormonů (mj. estrogenů). V pochvě se 
vytváří méně vaginálního sekretu, sliznice je tenčí a zranitelnější. Jedná se o zcela 
normální procesy, které ovšem mohou mít za následek značné potíže.
Rovněž po operacích dělohy nebo vaječníků, během těhotenství a kojení a při 
užívání hormonální antikoncepce mohou nedostatek hormonů či výkyvy nebo 
posuny hladin hormonů vést k symptomům suchosti pochvy.
Suchost vnitřních a vnějších pohlavních orgánů může kromě toho souviset i s 
některými poruchami látkové výměny (např. s diabetem), léky, ozařováním při 
nádorových onemocněních i se stresem.
Použití přípravku Vagisan HydroKrém Kombi
Vagisan Zvlhčující krém Cremolum je určen k 
aplikaci do pochvy; vaginální čípky se – nej-
lépe před spaním – zavádějí co nejhlou-
běji do pochvy. Nejsnadněji se přípravek apli-
kuje vleže na zádech, s mírně pokrčenýma 
nohama. Po aplikaci doporučujeme použít sli-
povou vložku.
Pro vyjmutí vaginálního čípku z balení nejprve oddělte čípek podél perfo-
race od ostatních čípků ve stripu. Odtrhněte fólii směrem dolů a přitom pou-
žijte pomůcku pro otevření (zářez ve fólii ve tvaru V). Poté můžete čípek z fólie 
vytlačit.
Zpočátku doporučujeme každodenní použití. Po zmírnění obtíží lze četnost apli-
kací snížit podle potřeby, např. 2–3krát týdně.
Vagisan HydroKrém je určen k aplikaci do poševního vchodu a na pokožku vnější 
intimní oblasti. Krém se nanáší a roztírá prsty; stačí proužek krému dlouhý cca 
0,5 cm. Krém je možné aplikovat i v oblasti poševního vchodu pro snadnější 
zavedení vaginálního čípku.
Vagisan HydroKrém lze ve vnější intimní oblasti v případě potřeby aplikovat 
několikrát denně. Je možné jej používat i před pohlavním stykem nebo při men-
struaci.
Vagisan HydroKrém Kombi lze při dobré snášenlivosti bez obav používat i delší 
dobu, a to i během těhotenství a kojení.

Možné nežádoucí účinky přípravku Vagisan HydroKrém Kombi 
Po aplikaci vaginálního čípku se může objevit mírný výtok. Po nanesení krému, 
resp. zavedení vaginálního čípku může docházet k mírným přechodným lokál-
ním reakcím (např. svědění, pálení). V ojedinělých případech se mohou vyskyt-
nout i silnější podráždění pokožky nebo alergické reakce (např. zarudnutí, svě-
dění, pálení), které eventuálně mohou přetrvávat delší dobu. Pokud tyto potíže 
neustávají a nezmírňují se, přestaňte Vagisan Zvlhčující krém Cremolum, resp. 
Vagisan HydroKrém používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže pozorujete 
další nepříjemné účinky, poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem.
Omezení použití
Při silnějších obtížích souvisejících se suchostí nejprve konzultujte použití pří-
pravku se svým lékařem.
Vagisan HydroKrém Kombi se nesmí používat při známé přecitlivělosti nebo aler-
gii na kteroukoliv složku vaginálních čípků, resp. krému. 
Vagisan HydroKrém Kombi by se neměl používat bezprostředně po porodu. Apli-
kace přípravku Vagisan HydroKrém Kombi se nedoporučuje ani při výskytu vagi-
nální infekce (např. vaginální plísně); v tomto případě se poraďte se svým léka-
řem.
V případě poškození stripu, tuby nebo při změně vlastností vaginálních čípků, 
resp. krému výrobky nepoužívejte a informujte výrobce.
Důležitá upozornění
Vagisan Zvlhčující krém Cremolum a Krém neobsahují žádné spermicidní látky 
(tzn. látky, které zabíjejí spermie), a proto nechrání před nechtěným otěhot-
něním.
Vagisan: Pevnost kondomů nebo pesarů při současném použití přípravku Vagi-
san Zvlhčující krém Cremolum a Krém může být oslabená. Vagisan Zvlhču-
jící krém Cremolum a Krém by se proto neměl používat současně s kondomy 
nebo pesary. 
Vagisan Zvlhčující krém Cremolum: Výzkumy vlivu přípravku Vagisan Zvlh-
čující krém Cremolum na pohyblivost spermií nejsou k dispozici. Pokud si pře-
jete otěhotnět, z preventivních důvodů tedy nedoporučujeme používat vaginální 
čípky před pohlavním stykem.
Vagisan HydroKrém: Pokud si přejete otěhotnět, můžete Vagisan HydroKrém 
aplikovat bez obav, protože nemá negativní vliv na pohyblivost spermií. 
Vagisan HydroKrém (50 g) je k dostání i samostatně a je vhodný zejména pro 
ženy, které dávají přednost krému před vaginálním čípkem (aplikuje se pak 
pomocí přiloženého vaginálního aplikátoru) nebo krém potřebují ke zmírnění 
obtíží vyvolaných suchostí pouze na vnější intimní oblasti.
Skladování a použitelnost
Vagisan HydroKrém Kombi uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Balení neskladujte při teplotách nad 25 °C. 
Datum spotřeby je vytištěno na chlopni krabičky, resp. na stripu, na spodním 
okraji tuby a na sáčku. Datum spotřeby se vztahuje k poslednímu dni uvede-
ného měsíce. Po tomto datu Vagisan Zvlhčující krém Cremolum, resp. Vagisan 
 HydroKrém nepoužívejte. 
Tubu skladujte uzavřenou. Po otevření krém spotřebujte do 6 měsíců. Sáčky jsou 
určeny k jednorázovému použití.
Velikosti balení
Zkušební balení s 1 vaginálním čípkem a 2 × 1,5 g krému, resp. se 3 vaginálními 
čípky a 10 g krému. Originální balení s 8 vaginálními čípky a 10 g krému. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Výrobce
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, NĚMECKO
Telefon: +49 521 8808-05, Telefax: +49 521 8808-334
E-Mail: info@wolff-arzneimittel.de
www.vagisan.cz
Distributor
MEDAC, spol. s.r.o.
Maříkova 2034/36
621 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: 541 511 011
Zdravotnický prostředek
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Vagisan® HydroKrém Kombi
– návod na použitie –

Pri suchosti pošvy
Vaginálny čapík (Vagisan® Zvlhčujúci krém Cremolum®) na použitie v pošve 

a 
krém (Vagisan® HydroKrém) na použitie na vonkajších rodidlách

Milá používateľka!
Pozorne si prečítajte nasledovný návod na použitie, pretože obsahuje 
dôležité informácie  o tom, čo máte dodržiavať pri používaní tejto zdravotníckej 
pomôcky. Tento návod na použitie si uschovajte, neskôr si ho možno budete chcieť 
znovu prečítať. V prípade otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Zloženie
Vaginálny čapík: Calcium Lactate, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Coco- 
Glycerides, Lactic Acid, PEG-20 Glyceryl Stearate, Sodium Carbomer. 
Vaginálny čapík neobsahuje hormóny ani aromatické a konzervačné látky.
Krém: Aqua, Benzyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Lactic Acid, 
Octyldodecanol, Polysorbate 60, Sodium Lactate, Sorbitan Stearate.
Krém neobsahuje hormóny ani vonné látky.
Oblasť použitia
Na použitie pri ťažkostiach spôsobených suchosťou pošvy, pošvového vchodu a 
vonkajších rodidiel (pocit suchosti, pálenie, svrbenie, drobné poranenia a bolesti 
pri pohlavnom styku, napr. pri nedostatku estrogénu v období prechodu).
Informácie o zdravotníckej pomôcke
Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum je vaginálny čapík, ktorý sa po zavedení do 
pošvy rozpustí, absorbuje dostupný pošvový sekrét, a tým vytvorí vláčny a ošet-
rujúci krém. Takýmto spôsobom sa môžu zmierniť ťažkosti v pošve (napr. pocit 
suchosti, pálenie, svrbenie, bolesť, drobné poranenia a bolesti pri pohlavnom 
styku) vyvolané suchosťou z rôznych príčin.
Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum obsahuje regulačný prídavok vo forme 
mliečnanu vápenatého a kyseliny mliečnej, vďaka ktorému má krém vytvárajúci 
sa v pošve hodnotu pH (kyslosť) cca 4,5. Keďže sa bežná kyslosť v pošve pohy-
buje v rozmedzí od 3,8 do 4,5, prispieva regulačný systém kyseliny mliečnej vo 
Vagisan Zvlhčujúcom kréme Cremolum zachovať zdravé prostredie pošvy.
Vagisan HydroKrém je biely, jemný krém, ktorý bol vyvinutý na použitie pri kli-
nickom obraze suchosti pošvy a vonkajších rodidiel.
Dva druhy účinkov prispievajú k tomu, že Vagisan HydroKrém zmierňuje ťažkosti 
pri suchosti pošvy:
– Krém má vysoký obsah vody, vďaka čomu sa pokožke v oblasti pošvového 

vchodu a vonkajších rodidiel dodáva vlhkosť.
– Ošetrujúce lipidy (tuky) udržiavajú hebkú pokožku.
Vagisan HydroKrém Kombi neobsahuje hormóny a v prípade potreby sa môže 
použiť aj spolu s náhradnou hormonálnou liečbou alebo striedavo s vaginálnym 
krémom alebo čapíkom obsahujúcim hormóny (estrogén). Pravidelné používa-
nie produktu Vagisan HydroKrém Kombi môže prispieť k prevencii podráždenia a 
zápalov pošvy a vonkajších rodidiel.
Čo by ste mali vedieť o klinickom obraze „suchosti pošvy“
Ťažkosti vyskytujúce sa v súvislosti so suchosťou pošvy môžu výrazne narušiť 
kvalitu života. Pocit suchosti často sprevádzajú ďalšie symptómy, ako je svrbenie, 
pálenie, drobné poranenia a bolesti v oblasti pošvy, pošvového vchodu a vonkaj-
ších rodidiel. V dôsledku týchto ťažkostí je často bolestivý aj pohlavný styk.
Postihnuté sú predovšetkým ženy v období prechodu (niekedy už od 40. roku 
života) a po ňom. V týchto prípadoch spôsobuje suchosť v oblasti rodidiel klesa-
júca tvorba pohlavných hormónov (o. i. estrogénu). V pošve sa produkuje menej 
pošvového sekrétu, pokožka sa stenčuje a stáva sa zraniteľnejšou. Ide o úplne 
bežné procesy, ktoré sa však môžu spájať  s výraznými ťažkosťami.
Aj po operáciách maternice alebo vaječníkov, v období tehotenstva a dojčenia, 
ako aj pri užívaní hormonálnej antikoncepcie môže mať nedostatok hormónov, 
hormonálne výkyvy alebo posuny za následok klinický obraz suchosti pošvy.
So suchosťou vnútorných a vonkajších rodidiel sa môžu navyše spájať nie-
ktoré ochorenia látkovej výmeny (napr. cukrovka), lieky, liečba ožarovaním pri 
nádorových ochoreniach a tiež stres.
Použitie produktu Vagisan HydroKrém Kombi
Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum je určený 
na použitie v pošve; vaginálne čapíky sa naj-
lepšie pred spaním zavedú čo najhlbšie do 
pošvy. Najvhodnejšia je pritom poloha na 
chrbte s mierne pokrčenými nohami. Počas 
používania sa odporúča nosenie slipo-
vej vložky.
Na odobratie vaginálneho čapíka z obalu je potrebné najprv oddeliť čapík od 
ostatných čapíkov vo fóliovom pásiku pozdĺž perforácie vo fólii. Odtrhnite fóliu 
smerom dolu, pričom použite pomôcku v otvore (narezaný otvor vo fólii v tvare 
písmena V), a následne môžete čapík z fólie vytlačiť.
Spočiatku sa odporúča každodenné používanie. Po zmiernení ťažkostí sa môže 
frekvencia použitia znížiť podľa potreby, napr. na 2-krát až 3-krát týždenne.
Vagisan HydroKrém je určený na použitie v pošvovom vchode a na pokožke von-
kajších rodidiel. Krém sa nanesie a rozotrie prstami; postačí na to prúžok krému 
s dĺžkou cca 0,5 cm. Krém sa môže naniesť aj v oblasti pošvového vchodu, aby sa 
uľahčilo zavedenie vaginálneho čapíka.
Vagisan HydroKrém sa v oblasti vonkajších rodidiel môže podľa potreby pou-
žiť viackrát denne. Použitie krému je možné aj pred pohlavným stykom alebo 
počas menštruácie.
Vagisan HydroKrém Kombi sa v prípade dobrej znášanlivosti môže bez akýchkoľ-
vek problémov používať aj dlhší čas, rovnako aj počas tehotenstva a dojčenia.

Možné vedľajšie účinky produktu Vagisan HydroKrém Kombi 
Po použití vaginálneho čapíka môže nasledovať mierny výtok. Po nanesení 
krému, resp. zavedení vaginálneho čapíka sú prechodne možné mierne lokálne 
reakcie (napr. svrbenie, pálenie). V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť sil-
nejšie podráždenia pokožky alebo alergické reakcie (napr. začervenanie, svrbe-
nie, pálenie), ktoré prípadne môžu pretrvávať aj dlhšie. Ak tieto ťažkosti nevy-
miznú a nezlepšujú sa, nemáte Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum, resp. Vagisan 
HydroKrém ďalej používať a vyhľadajte lekára. Ak spozorujete ďalšie vedľajšie 
účinky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Obmedzenia pri používaní
Pri výraznejších prejavoch ťažkostí v dôsledku suchosti by ste sa najskôr mali 
poradiť s lekárom.
Vagisan HydroKrém Kombi sa nesmie používať pri známej precitlivenosti alebo 
alergii na ktorúkoľvek zo zložiek vaginálnych čapíkov, resp. krému.
Vagisan HydroKrém Kombi sa nemá používať bezprostredne po pôrode. Vagisan 
HydroKrém Kombi nepoužívajte ani pri výskyte pošvovej infekcie (napr. vaginál-
nej mykózy); v takom prípade sa máte poradiť so svojím lekárom.
V prípade poškodenia fóliového pásika, tuby alebo zmene vlastností vaginálnych 
čapíkov, resp. krému zdravotnícke pomôcky nepoužívajte a informujte výrobcu.
Dôležité upozornenia
Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum a krém neobsahujú účinnú látku usmrcujúcu 
spermie (t. j. látku, ktorá usmrcuje mužské semeno), preto nechránia pred neže-
laným tehotenstvom.
Vagisan: Odolnosť kondómov alebo pesarov proti pretrhnutiu pri súčasnom pou-
žití Vagisanu Zvlhčujúceho krému Cremolum a krému sa môže znížiť. Preto sa 
nemá Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum a krém používať súčasne s kondó-
mami a pesarmi. 
Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum: Skúmania vplyvu Vagisan Zvlhčujúceho 
krému Cremolum na pohyblivosť spermií (mužského semena) nie sú k dispozí-
cii. Preto ak chcete otehotnieť, preventívne neodporúčame použitie vaginálnych 
čapíkov pred pohlavným stykom. 
Vagisan HydroKrém: Ak chcete otehotnieť, neexistujú žiadne námietky voči 
použitiu produktu Vagisan HydroKrém, pretože sa nenarúša pohyblivosť spermií.
Vagisan HydroKrém (50 g) je dostupný aj samostatne a je vhodný najmä pre 
ženy, ktoré chcú namiesto vaginálneho čapíka radšej použiť krém (v takom prí-
pade sa používa spolu s priloženým vaginálnym aplikátorom), alebo potrebujú 
krém na zmiernenie ťažkostí v dôsledku suchosti len na vonkajšie rodidlá.
Uchovávanie a trvanlivosť
Vagisan HydroKrém Kombi uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Balenie uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Dátum spotreby je vytlačený na zvare obalu, resp. na fóliovom pásiku, na záhybe 
tuby a vrecku. Dátum spotreby sa vzťahuje na posledný deň uvedeného mesiaca. 
Vagisan Zvlhčujúci krém Cremolum, resp. Vagisan HydroKrém po tomto dátume 
nepoužívajte.
Tuba sa musí uchovávať v uzavretom obale. Po prvom otvorení je čas použiteľ-
nosti krému 6 mesiacov. Vrecká sú určené na jednorazové použitie.
Veľkosti balenia
Skúšobné balenia obsahujúce 1 vaginálny čapík a 2 x 1,5 g krému, resp. 3 
vaginálne čapíky a 10 g krému. Originálne balenia obsahujúce 8 vaginálnych 
čapíkov a 10 g krému. 
Na trhu nemusia byť dostupné všetky veľkosti balenia.
Výrobca
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, NEMECKO
Tel.: +49 521 8808-05, Fax: +49 521 8808-334
E-mail: info@wolff-arzneimittel.de
www.vagisan.sk
Distribútor 
MEDAC, spol. s.r.o.
Maříkova 2034/36
621 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: 541 511 011
Zdravotnícka pomôcka
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Význam symbolov na vonkajšej škatuľke, tube, fóliovom pásiku a vrecku:

Č. šarže

Použiteľné do

Označenie CE

Postupujte podľa návodu na použitie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C
25 °C

močová
rúra

pošvový 
vchod

koneč-
ník
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