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06684500-1220
HU Kedves Felhasználó!
Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mire kell ügyelnie ennek a gyógyászati segédeszköznek a használatakor! Őrizze meg a használati útmutatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége
lehet. További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez!

Vagisan hüvelyhidratáló krém
– Használati útmutató –

Hüvelyszárazság esetén
Krém a hüvelyben és az intim testrészeket kívülről
fedő bőrterületen való használatra
Összetevők
Aqua, Benzyl Alcohol, Cetearyl Alcohol,
Cetyl Palmitate, Lactic Acid, Octyldodecanol,
Polysorbate 60, Sodium Lactate, Sorbitan Stearate.
A Vagisan hüvelyhidratáló krém illatanyagmentes.
Mikor alkalmazandó a készítmény?
A hüvelyben és a külső nemi szervek tájékán kialakult szárazság okozta panaszok (szárazságérzet, égő érzés, viszketés, csekély elváltozások és
az együttlét alatt érzett fájdalom, pl.: változókorban fellépő ösztrogénhiány miatt) esetén alkalmazandó készítmény. A Vagisan hüvelyhidratáló
krém a szexuális együttlét megkönnyítése céljából
is használható.
Termékinformációk
A Vagisan hüvelyhidratáló krém fehér színű,
bársonyos tapintású krém, a hüvelyszárazság
tünetegyüttesének előfordulásakor való használatra kifejlesztett készítmény. A Vagisan hüvelyhidratáló krém nem tartalmaz hormonokat (ösztrogént), ezért hormonpótló kezeléssel kombinálva
vagy hormontartalmú (ösztrogént tartalmazó)
hüvelykrémekkel vagy hüvelykúpokkal felváltva
is használható. A hozzáadott tejsavnak köszönhetően a krém beállított pH-értéke 4,5. Így a Vagisan
hüvelyhidratáló krém elősegíti a hüvely természetes pH-értékének fenntartását.
A Vagisan hüvelyhidratáló krém alábbi két hatása
járul hozzá a hüvelyszárazság okozta panaszok
enyhítéséhez:
– A krém magas víztartalmának köszönhetően
nedvessé teszi a hüvely környékén található
bőrt és a külső nemi szervek tájékát.
– A tápláló hatású lipidek (zsírok) segítenek megőrizni a bőr bársonyosságát.
A Vagisan hüvelyhidratáló krém rendszeres használata hozzájárulhat a hüvelyben és a külső nemi
szervek tájékán fellépő irritáció és gyulladás megelőzéséhez.
Hüvelyszárazság esetén a krém a szexuális együttlét előtt is használható. Tervezett terhesség
szempontjából nincs semmilyen ellenjavallata
a Vagisan hüvelyhidratáló krém használatának,
mert nem befolyásolja hátrányosan a spermiumok (hímivarsejtek) mozgékonyságát.
Amit érdemes tudnia a „hüvelyszárazság“
tünetegyütteséről
A hüvelyszárazság tünetei erős kihatással lehetnek az érintett nők életminőségére. A szárazságérzetet gyakran olyan további panaszok kísérik,
mint a hüvely és a hüvelynyílás környékén, valamint a külső nemi szervek tájékán jelentkező viszketés, égő érzés, csekély elváltozások és fájdalom.
Ezek a panaszok sokszor fájdalmassá teszik a szexuális együttlétet is.
Leginkább a változókorban (amely esetenként
már 40 éves korban elkezdődik) lévő és az azt
követő éveikben járó nők érintettek. Ezekben az
esetekben a nemi hormonok (többek között az
ösztrogén) csökkent termelődése okozza a nemi
szervek tájékán kialakuló szárazságot. A hüvely
kevesebb hüvelyváladékot termel, a bőr elvékonyodik és sérülékenyebbé válik. Ezek teljesen normális folyamatok, mégis számottevő panaszokkal járhatnak.
A méhen vagy a petefészkeken végrehajtott
műtéteket követően, a terhesség és a szoptatás
ideje alatt, valamint fogamzásgátló tabletta szedése közben a hormonhiány / a hormonális ingadozások vagy a hormonháztartás egyensúlyának felborulása is kiválthatják a hüvelyszárazság
tünetegyüttesét.
Továbbá egyes anyagcsere-betegségek (mint pl.:
a cukorbetegség), gyógyszerek, daganatos megbetegedések esetén alkalmazott sugárkezelések
és stressz is okozhatja a külső és a belső nemi szervek környékén kialakuló szárazságot.
A Vagisan hüvelyhidratáló krém használata
A Vagisan hüvelyhidratáló krém a hüvelyben és a
külső nemi szerveket fedő bőrterületen való használatra szánt készítmény.
A hüvelytünetek kezelése céljából a hüvelybe juttatjuk a Vagisan hüvelyhidratáló krémet. A krém
a mellékelt applikátorral vagy anélkül is bejuttatható. Ha az applikátort használja, félig töltse fel
krémmel (kb. 2,5 g krém, lásd még: „A készítmény
alkalmazásának tudnivalói“)! Az applikátor felhelyezésének megkönnyítése érdekében a hüvelybemenet környékére is kenhetünk egy pici krémet. Ha úgy dönt, hogy mellőzi az applikátor
használatát, tiszta ujjal mintegy 2 cm-es csíkot juttasson a krémből a hüvelybe! Célszerű naponta
leginkább esténként, lefekvés előtt alkalmazni a
készítményt (szükség esetén használjon tisztasági
betétet). A panaszok enyhülését követően igény
szerint lehet csökkenteni a készítmény alkalmazásának gyakoriságát.
A hüvelynyílásnál vagy a külső nemi szervek tájékán jelentkező panaszok esetén igény szerint
naponta többször, tiszta ujjal vigyük fel a krémet
az érintett területre, majd oszlassuk el; ehhez elegendő, ha mintegy 0,5 cm-es csíkot nyomunk ki a
krémből.
A krém szexuális együttlét előtt vagy a menstruáció ideje alatt is alkalmazható.
Ha nem érzékeny a készítményre, akár hosszabb
ideig is alkalmazhatja a Vagisan hüvelyhidratáló
krémet, a terhesség (applikátor nélkül: A készítmény terhesség alatti alkalmazásának tudnivalói)
és a szoptatás ideje alatt is.
A készítmény alkalmazásának tudnivalói
– Lazítsa ki az applikátor dugattyúját, hogy mozgatni lehessen az applikátorcsőben!
– A tubus nyílása felfelé nézzen; illessze az
applikátort a tubus nyílására!
– A tubusra enyhe, egyenletes nyomást kifejtve
félig töltse fel krémmel az applikátorcsövet (kb.
2,5 g krém)!

– Távolítsa el az applikátort a tubusról!
– Az applikátor fekve (hanyatt fekve) és állva
(tampon felhelyezésével azonos módon) is felhelyezhető a hüvelybe. Ennek során óvatosan,
lehetőleg mélyen bejuttatjuk az applikátort a
hüvelybe; a dugattyúra kifejtett nyomás hatására kiürül az applikátor és a krém a hüvelybe
kerül (lásd: ábra)!
– Használatát követően az alábbiak szerint tisztítsa meg az applikátort: nyomja valamilyen
stabil felülethez az applikátor dugattyújának gömb alakú végét. Ennek hatására leválik a dugattyú az applikátorcsőről. Ezt követően meleg vízzel, külön-külön tisztítsa meg a
dugattyút és az applikátorcsövet!
Az applikátor felhelyezése a hüvelybe

Húgycső

Hüvelybemenet

Végbélnyílás

A készítmény terhesség alatti
alkalmazásának tudnivalói
A terhesség alatt biztonsági okokból ne az
applikátorral juttassa a krémet a hüvelybe! Ehelyett kb. 2 cm-es csíkot nyomjon ki a krémből,
majd tiszta ujjal juttassa a hüvelybe!
Szexuális együttlét előtti
használat tudnivalói
A krém a szexuális együttlét előtt is használható
a hüvelyszárazság enyhítése céljából. A legfrissebb megállapítások azt mutatják, hogy a Vagisan
hüvelyhidratáló krém egyidejű használata hátrányosan befolyásolhatja a (latexből, poliuretánból,
poliizoprénből készült) gumióvszerek és pesszáriumok szakítószilárdságát; óvintézkedés céljából ezért mellőzze a krém gumióvszerekkel vagy
pesszáriumokkal történő használatát!
Lehetséges mellékhatások
Átmenetileg enyhe, helyi reakciók (viszketés, égő
érzés) léphetnek fel. Ritka esetben heves bőrirritáció (pl.: bőrpír, viszketés, égő érzés) és túlérzékenység léphet fel, amely adott esetben hos�szabb ideig is eltarthat. Amennyiben nem múlnak,
illetve nem enyhülnek a panaszok, hagyja abba a
Vagisan hüvelyhidratáló krém használatát, és forduljon kezelőorvosához! Ha egyéb kellemetlen
hatást észlel, konzultáljon kezelőorvosával vagy
gyógyszerészével!
A készítmény alkalmazásának korlátozása
Hüvelyszárazság okozta komolyabb (pl.: mindennapi tevékenységeket akadályozó) tünetek esetén, valamint abban az esetben, ha a Vagisan
hüvelyhidratáló krém nem enyhítené kielégítően a külső szeméremtest és a hüvely szárazsága
okozta tüneteket, célszerű kezelőorvosa tanácsát
kérni.
A Vagisan hüvelyhidratáló krém nem tartalmaz
spermicideket (vagyis spermaölő anyagokat),
ezért nem véd a nem kívánt terhességtől.
Nem szabad alkalmazni a Vagisan hüvelyhidratáló
krémet valamely összetevőjével szembeni ismert
túlérzékenység vagy allergia esetén. Közvetlenül
szülés után ne használja a krémet! Hüvelyfertőzés
(pl.: hüvelygomba) esetén se használja a Vagisan
hüvelyhidratáló krémet; ilyen esetben konzultáljon kezelőorvosával!
Ha megsérült a tubus vagy az applikátor, vagy
megváltozik a krém állaga, ne használja a készítményt, és tájékoztassa a gyártót!
Tárolás és lejárati idő
A Vagisan hüvelyhidratáló krém gyermekektől
elzárt helyen tartandó!
A tubus jól lezárva, 25 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolandó. A csomagolás
hajtókáján és / vagy a tubus alján feltüntetett lejárati időn túl ne használja a Vagisan hüvelyhidratáló krémet!
Felbontását követően 6 hónapig használható.
Kiszerelések
10 g krémet (tesztkiszerelés), 25 g, illetve 50 g krémet tartalmazó tubus külső kartoncsomagolásban.
A 10 g a 25 g és az 50 g-os kiszerelés a krém
hüvelybe juttatását szolgáló (CE minősítésű)
applikátort tartalmaz.
Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.
Gyártó
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
33611 Bielefeld, NÉMETORSZÁG
Tel.:
+49 521 8808-05
Fax:
+49 521 8808-334
E-mail: aw-info@drwolffgroup.com
www.vagisan.com
Forgalmazza
Medimprove Kft.
2100 Gödöllő
Szkíta krt.10.
E-mail: info@medimprove.hu
Gyógyászati segédeszköz
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A szöveg ellenőrzésének dátuma
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A külső csomagoláson és a tubuson található jelek jelentése:
25 °C

A gyártási tétel száma

Felhasználható
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CE-jelölés

Olvassa el a használati Tárolás max. 25 °C-os
útmutatót!
hőmérsékleten.
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Poštovana korisnice!
Molimo pažljivo pročitajte ove upute jer sadrže važne informacije o tome na što trebate obratiti pažnju pri primjeni ovog medicinskog proizvoda. Sačuvajte ove upute, možda ćete ih željeti
ponovno pročitati. U slučaju nejasnoća obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

Vagisan krema za vlaženje
– Upute za uporabu –

Pri suhoći rodnice
Krema za primjenu u rodnici i na koži intimnih dijelova tijela
Sastojci
Aqua, Benzyl Alcohol, Cetearyl Alcohol,
Cetyl Palmitate, Lactic Acid, Octyldodecanol,
Polysorbate 60, Sodium Lactate, Sorbitan
Stearate.
Vagisan Krema za vlaženje ne sadrži mirisne
tvari.
Indikacije za uporabu
Za primjenu kod tegoba uzrokovanih suhoćom rodnice i vanjskih intimnih dijelova tijela
(suhoća, peckanje, svrbež, manje ozljede i bol
tijekom spolnog odnosa, npr. tijekom menopauze zbog manjka estrogena). Vagisan krema
za vlaženje može se primijeniti i za olakšanje
spolnog odnosa.
Podaci o proizvodu
Vagisan krema za vlaženje jest bijela, glatka
krema osmišljena za primjenu kod tegoba
zbog suhoće rodnice. Vagisan krema za vlaženje ne sadrži hormone (estrogene) i stoga
se može primjenjivati istovremeno s nadomjesnom hormonskom terapijom ili naizmjenično s primjenom vaginalnih krema ili vagitorija koji sadrže hormone (estrogene). Zbog
dodatka mliječne kiseline krema ima pH 4,5
i time Vagisan krema za vlaženje pomaže pri
održavanju prirodne pH-vrijednosti u rodnici.
Dva su učinka kojima Vagisan krema za vlaženje ublažava tegobe pri suhoći rodnice:
– krema sadrži visok udio vode, čime se vlaži
sluznica rodnice i koža vanjskih intimnih
dijelova tijela,
– hranjivi lipidi (masti) pomažu pri očuvanju
elastičnosti kože.
Redovita primjena Vagisan kreme za vlaženje
može ublažiti iritacije i upale rodnice i vanjskih
intimnih dijelova tijela.
Kod suhoće rodnice krema se može primijeniti
i prije spolnog odnosa. Želi li žena zatrudnjeti,
nema zapreka za primjenu Vagisan kreme
za vlaženje kod suhoće rodnice jer krema ne
utječe na pokretljivost spermija (sjemena).
Što trebate znati o simptomima
„suhoće rodnice”
Simptomi suhoće rodnice mogu znatno negativno utjecati na kvalitetu života žena koje
su njome pogođene. Osjećaj suhoće rodnice često je popraćen drugim tegobama
poput svrbeža, peckanja, manjih ozljeda i boli
u području rodnice, ulaza u rodnicu i vanjskih intimnih dijelova tijela. Često je zbog ovih
tegoba bolan i sam spolni odnos.
Uglavnom su pogođene žene u menopauzi
(koja u nekim slučajevima započinje već od 40.
godine života) i godinama koje slijede. U tim je
slučajevima suhoća rodnice uzrokovana smanjenom produkcijom spolnih hormona (među
njima i estrogena). U rodnici se stvara manje
sluzi, sluznica postaje tanja i lakše se može ozlijediti. Radi se o sasvim normalnoj pojavi koja sa
sobom može donijeti i znatne tegobe.
Manjak hormona, oscilacije ili pomaci u njihovu izlučivanju mogu izazvati suhoću rodnice
nakon kirurškog zahvata na maternici ili jajnicima, tijekom trudnoće ili dojenja te uslijed uzimanja kontracepcijske pilule.
S pojavom suhoće na vanjskim i unutarnjim
intimnim dijelovima tijela također mogu biti
povezane i neke bolesti metabolizma (npr. dijabetes), neki lijekovi, terapija zračenjem kod
tumorskih bolesti, ali i stres.
Primjena Vagisan kreme za vlaženje
Vagisan krema za vlaženje namijenjena je za
primjenu u rodnici i na koži vanjskih intimnih
dijelova tijela.
Kod simptoma suhoće rodnice Vagisan krema
za vlaženje unosi se u rodnicu. Krema se može
unijeti pomoću priloženog aplikatora ili bez
njega. Ako rabite aplikator, ispunite ga do pola
(oko 2,5 g kreme, vidi također „Upute za primjenu”). Manja količina kreme može se nanijeti na ulaz u rodnicu kako bi se olakšalo uvođenje aplikatora. Ako ne rabite aplikator, nit
kreme duljine oko 2 cm možete unijeti u rodnicu pomoću čistog prsta. Kremu treba primjenjivati svakodnevno – najbolje uvečer prije
spavanja (po potrebi koristite uložak). Nakon
nastupa poboljšanja učestalost primjene se po
potrebi može smanjiti.
Kod tegoba na ulazu u rodnicu i u području
vanjskih intimnih dijelova tijela krema se
nekoliko puta dnevno po potrebi nanosi i razmazuje čistim prstom – za to je dovoljna količina kreme od 0,5 cm.
Krema se može upotrebljavati i prije spolnog
odnosa ili tijekom menstruacije.
Ako se Vagisan krema za vlaženje dobro podnosi može se primjenjivati i tijekom duljeg razdoblja, također i tijekom trudnoće (bez aplikatora, vidjeti Upute za primjenu u trudnoći) i
dojenja.
Upute za primjenu pomoću aplikatora
– Oslobodite klip aplikatora tako da se njegova cjevčica može slobodno pokretati
– Tubu držite s otvorom okrenutim prema
gore, aplikator nataknite na otvor tube
– Cjevčicu aplikatora laganim, ravnomjernim
pritiskom tube do polovine ispunite kremom (oko 2,5 g kreme)
– Aplikator odvojite od tube
– Aplikator možete uvesti u rodnicu u ležećem položaju (na leđima) ili stojeći (kao kod
uvođenja tampona). Pritom aplikator treba
što dublje uvesti u rodnicu – pritiskom na
klip aplikator se prazni i krema se istiskuje u
rodnicu (vidi sliku).

– Nakon primjene aplikator očistite na sljedeći
način: zaobljeni kraj klipa aplikatora snažno
pritisnite na krutu podlogu. Na taj se način
klip odvaja od cjevčice aplikatora. Potom
klip i cjevčicu aplikatora odvojeno operite
toplom vodom.
Uvođenje aplikatora u rodnicu

Mokraćna
cijev

Ulaz u
rodnicu

Anus

Upute za uporabu tijekom trudnoće
Krema se tijekom trudnoće iz sigurnosnih
razloga u rodnicu ne bi smjela unositi aplikatorom. Umjesto toga, u rodnicu se može čistim
prstom unijeti oko 2 cm kreme.
Napomene za uporabu
prije spolnog odnosa
Krema se može primjenjivati prije spolnog
odnosa kako bi se ublažila suhoća u rodnici.
Na temelju najnovijih istraživanja otpornost
kondoma i vagitorija (proizvedenih od lateksa,
poliuretana, poliizoprena) na pucanje može
se smanjiti istovremenom primjenom Vagisan
kreme za vlaženje. Stoga kremu radi opreza ne
bi trebalo upotrebljavati s kondomima ili vagitorijima.
Moguće nuspojave
Može se javiti blag prolazni lokalni nadražaj
(svrbež, žarenje). Rijetko: moguće su jake reakcije nadražaja kože (npr. crvenilo, svrbež, žarenje) i preosjetljivosti, koje mogu potrajati dulje
vrijeme. Ako ovi simptomi traju i ne ublažavaju
se, prekinite primjenu Vagisan kreme za vlaženje i potražite savjet liječnika. Primijetite li
druga neugodna djelovanja, posavjetujte se sa
svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Ograničenja u primjeni
Potražite savjet liječnika u slučaju jako izraženih tegoba uslijed suhoće rodnice (koje utječu
na vaše uobičajene aktivnosti) i ako smatrate
da Vagisan krema za vlaženje nedovoljno ublažava simptome suhoće rodnice i vanjskih intimnih dijelova tijela.
Vagisan krema za vlaženje ne sadrži spermicide (tj. tvari koje uništavaju spermu) te stoga
nije zaštita od neželjene trudnoće.
Vagisan krema za vlaženje ne smije se primjenjivati kod poznate preosjetljivosti ili alergije
na neki od sastojaka. Krema se ne smije primjenjivati neposredno nakon poroda. U slučaju infekcije u rodnici (npr. kandidijaze) također se ne preporučuje primjena Vagisan kreme
za vlaženje. U tom slučaju, obratite se svojem
liječniku.
U slučaju oštećenja tube, aplikatora ili promjena svojstava kreme nemojte upotrebljavati ovaj proizvod i o tome obavijestite proizvođača.
Način čuvanja i rok valjanosti
Vagisan kremu za vlaženje čuvajte izvan
pogleda i dohvata djece.
Tubu čuvajte zatvorenu i na temperaturama
manjim od 25 °C. Datum isteka roka valjanosti
otisnut je na vrhu ambalaže odnosno na dnu
tube. Nakon isteka tog datuma nemojte primjenjivati Vagisan kreme za vlaženje.
Nakon otvaranja može se primjenjivati kroz
vremensko razdoblje od 6 mjeseci.
Veličina pakiranja
Tuba pakirana u vanjsku kutiju, s 10 g (uzorak),
25 g i 50 g kreme.
Pakiranje od 10 g, 25 g i 50 g sadrži aplikator
(s oznakom CE) za uvođenje kreme u rodnicu.
Sve veličine pakiranja ne moraju biti dostupne
na tržištu.
Proizvođač
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
33611 Bielefeld, NJEMAČKA
Tel.:
+49 521 8808-05
Fax:
+49 521 8808-334
E-mail: aw-info@drwolffgroup.com
www.vagisan.com
Ovlašteni predstavnik proizvođača
u Republici Hrvatskoj
Remedia d.o.o.
Sv. Mateja 66
10020 Zagreb, HRVATSKA
Tel.:
+385 (1) 377 8770
E-mail: info@remedia.hr
Medicinski proizvod
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Zadnja promjena
Siječanj 2020.

Značenje simbola na vanjskom pakovanju i tubi:
25 °C

Oznaka serije
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Rok valjanosti

Oznaka CE

Pridržavajte se uputa Ne čuvati na temperaza uporabu
turama iznad 25 °C

Proizvođač
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