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Stimată utilizatoare,
Citiţi cu atenţie acest prospect, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră, de care 
trebuie să ţineţi cont atunci când utilizaţi acest dispozitiv medical. Păstraţi acest prospect. Sar putea să 
doriţi săl recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţivă medicului dumneavoastră sau farma
cistului.

Ingrediente
Apă, alcool benzilic, alcool cetostearilic, palmitat 
de cetil, acid lactic, octildodecanol, polisorbat 60, 
lactat de sodiu, sorbitan stearat. 
Vagisan MoistCream nu conţine parfum.

Indicaţii de utilizare
Pentru simptome cauzate de uscăciunea vaginului 
şi a zonei genitale externe (uscăciune, usturime, 
mâncărime, leziuni minore şi durere în timpul 
contactului sexual, de ex., în timpul menopauzei, 
din cauza unui deficit de estrogeni). De asemenea, 
Vagisan MoistCream poate fi utilizată pentru a 
facilita contactul sexual.

Informaţii privind produsul
Vagisan MoistCream este o cremă fină, albă, 
concepută pentru a fi utilizată în simptomele de 
uscăciune vaginală. Vagisan MoistCream nu conţine 
hormoni (estrogeni) şi, prin urmare, poate fi utili
zată în paralel cu terapia de substituţie hormonală 
sau alternând cu creme sau ovule vaginale care 
conţin hormoni (estrogeni). Datorită adaosului 
de acid lactic, crema are un pH de 4,5. Ca urmare, 
Vagisan MoistCream ajută la menţinerea unei valori 
naturale a pHului în interiorul vaginului.
Vagisan MoistCream contribuie prin două efecte la 
ameliorarea simptomelor de uscăciune vaginală:
– Crema are un conţinut de apă foarte ridicat, 

astfel încât hidratează mucoasa vaginală şi pielea 
din zona genitală externă.

– Lipidele nutritive (grăsimile) ajută la menţinerea 
suplă a pielii.

Utilizarea periodică a produsului Vagisan Moist
Cream poate ajuta la prevenirea iritaţiei şi inflama
ţiei intravaginale şi din zona genitală externă.
Crema poate fi utilizată pentru uscăciune vaginală 
şi înaintea contactului sexual. Nu există contrain
dicaţii ale utilizării produsului Vagisan MoistCream 
pentru uscăciune vaginală în cazul femeilor care 
doresc să rămână însărcinate, deoarece motilitatea 
spermatozoizilor nu este afectată.

Ce ar trebui să ştiţi despre simptomele 
de „uscăciune vaginală”
Simptomele de uscăciune vaginală pot dăuna 
sever calităţii vieţii femeilor afectate. Senzaţia de 
uscăciune este însoţită deseori de un alt disconfort, 
precum mâncărime, usturime, leziuni minore şi 
inflamaţie care afectează vaginul, orificiul vaginal 
şi zona genitală externă. De asemenea, în multe 
cazuri, aceste simptome fac şi ca raportul sexual să 
fie dureros.
Sunt afectate în mod obişnuit femeile aflate la 
menopauză (care, în unele cazuri, începe încă de la 
vârsta de 40 de ani) şi în timpul perioadei ulterioare 
acesteia. În astfel de cazuri, uscăciunea vaginală 
este cauzată de scăderea producţiei de hormoni 
sexuali (incluzând estrogenul). Cu cât în interiorul 
vaginului se produce mai puţină secreţie vaginală, 
cu atât mucoasa devine mai subţire şi mai fragilă. 
Deşi acest proces este destul de normal, el poate 
implica un disconfort considerabil.
De asemenea, după o intervenţie chirurgicală 
uterină sau ovariană, în timpul sarcinii şi alăptării 
sau în timp ce luaţi pilule contraceptive, deficitul/
fluctuaţiile hormonale sau dezechilibrul hormonal 
pot duce, de asemenea, la simptome de uscăciune 
vaginală.
Unele tulburări metabolice (de ex., diabetul zaha
rat), medicamentele, radioterapia pentru cancer şi 
chiar şi stresul pot fi asociate cu uscăciunea în zona 
genitală internă sau externă.

Utilizarea Vagisan MoistCream
Vagisan MoistCream este destinată aplicării intrava
ginale şi în zona genitală externă. 
Pentru tratamentul simptomelor de la nivelul vagi
nului, Vagisan MoistCream se introduce în vagin. 
Crema poate fi aplicată cu aplicatorul furnizat sau 
fără aplicator. Dacă folosiţi aplicatorul, umpleţil pe 
jumătate (circa 2,5 g cremă; consultaţi şi „Mod de 
utilizare”). Pentru a facilita introducerea aplicatoru
lui, se poate aplica o cantitate mică de cremă şi în 
zona din jurul orificiului vaginal. Dacă preferaţi să 
nu folosiţi aplicatorul, se poate introduce o fâşie de 
cremă de circa 2 cm lungime în vagin, cu ajutorul 
unui deget curat. Crema se va aplica zilnic, prefe
rabil seara, înainte de culcare (dacă este necesar, 
purtaţi un absorbant). Odată ce simptomele sau 
ameliorat, puteţi reduce frecvenţa utilizării cremei, 
în funcţie de necesităţile dumneavoastră.
Pentru simptomele de la nivelul orificiului vaginal 
şi din zona genitală externă, folosiţi un deget curat 
pentru a aplica şi distribui crema o dată sau de mai 
multe ori pe zi, după cum este necesar; este sufici
entă o fâşie cu lungimea de aproximativ 0,5 cm.
De asemenea, crema poate fi utilizată şi înaintea 
contactului sexual sau în timpul ciclurilor menstru
ale. Dacă Vagisan MoistCream este bine tolerată, 
aceasta poate fi utilizată şi pe perioade prelungite, 
chiar şi în timpul sarcinii (fără aplicator; a se vedea 
secţiunea Instrucţiuni de utilizare în timpul sarcinii) 
şi alăptării.

Mod de utilizare
– Trageți pistonul, astfel încât acesta să poată fi 

deplasat în interiorul cilindrului aplicatorului
– Menţinând orificiul tubului orientat în sus, ataşaţi 

aplicatorul la orificiul tubului
– Umpleţi cu cremă pe jumătate (aproximativ 2,5 g 

de cremă) cilindrul aplicatorului, strângând tubul 
uşor şi uniform 

– Îndepărtaţi aplicatorul de pe tub
– Puteţi introduce aplicatorul în interiorul vagi

nului în timp ce staţi întinsă (pe spate) sau staţi 
în picioare (ca şi atunci când introduceţi un 
tampon). Introduceţi cu grijă aplicatorul în vagin, 
cât mai adânc posibil; împingeţi pistonul pentru 
a goli aplicatorul şi pentru a introduce crema în 
vagin (a se vedea ilustraţia).

– După utilizare, curăţaţi aplicatorul după cum 
urmează: presaţi ferm capătul sferic al pistonu
lui pe o suprafaţă rigidă. Acest lucru va separa 
pistonul de cilindrul aplicatorului. După aceea, 
curăţaţi separat pistonul şi cilindrul, în apă caldă.

Introducerea aplicatorului în vagin

uretră anus
ori�ciul
vaginal

Instrucţiuni de utilizare în timpul sarcinii
Din motive legate de siguranţă, aplicatorul nu se va 
utiliza pentru introducerea cremei în timpul sarcinii. 
În schimb, în vagin poate fi introdusă o fâşie de 
cremă cu lungime de aproximativ 2 cm, folosind un 
deget curat.

Observaţii pentru utilizarea 
înainte de contactul sexual
Această cremă poate fi utilizată înaintea contactului 
sexual, pentru a ajuta la ameliorarea simptomelor 
de uscăciune vaginală. Pe baza celor mai recente 
constatări, rezistenţa la rupere a prezervativelor şi 
calotelor/diafragmelor (confecţionate din latex sau 
poliuretan sau poliizopren) poate fi compromisă 
prin utilizarea simultană a produsului Vagisan 
MoistCream; în consecinţă, ca măsură de precauţie, 
crema nu se va utiliza împreună cu prezervative sau 
cu calote/diafragme.

Reacţii adverse posibile
Poate apărea iritația locală uşoară (mâncărime, 
senzație de arsură). Rare: pot apărea iritația puter
nică a pielii (de ex. înroşire, mâncărime, senzație de 
arsură) şi reacții de hipersensibilitate care persistă 
mai mult timp. În cazul în care astfel de simptome 
persistă şi nu se îmbunătățesc, trebuie să încetați 
să mai folosiți Vagisan MoistCream şi să consultați 
un medic. Dacă manifestați orice reacții neplăcute, 
adresațivă medicului dumneavoastră sau farma
cistului.

Restricţii privind utilizarea
În cazuri de simptome mai grave cauzate de 
uscăciunea vaginală (de ex., cele care interferează 
cu activităţile normale) şi în cazul în care Vagisan 
MoistCream nu ameliorează suficient simptomele 
de uscăciune vulvovaginală, se va solicita sfatul 
medicului.
Vagisan MoistCream nu conține niciun spermicid 
(adică substanțe care ucid spermatozoizii) şi de 
aceea nu protejează împotriva unei sarcini nedo
rite. Vagisan MoistCream nu trebuie utilizată în 
cazuri de hipersensibilitate sau alergie cunoscută la 
oricare dintre componente. Crema nu trebuie utili
zată imediat după ce aţi născut. În mod similar, nu 
utilizaţi Vagisan MoistCream dacă aveţi o infecţie 
vaginală (de ex., candidoză); în acest caz, trebuie să 
vă adresaţi medicului dumneavoastră.
Dacă tubul sau aplicatorul sunt deteriorate sau 
dacă există orice modificări ale aspectului cremei, 
nu utilizaţi produsul şi informaţi producătorul.

Păstrarea şi perioada de valabilitate
Nu lăsaţi Vagisan MoistCream la vederea şi îndemâna 
copiilor.
Menţineţi tubul bine închis şi nu îl păstraţi la tempe
raturi peste 25 °C. Nu utilizaţi Vagisan MoistCream 
după data de expirare, care este imprimată pe clapeta 
ambalajului şi/sau pe porţiunea sertizată a tubului.
După deschidere, crema are o perioadă de valabilitate 
de 6 luni.

Mărimi de ambalaj
Tub ambalat în ambalaj exterior din carton, conţi
nând 10 g (mostră), 25 g şi 50 g de cremă.
Ambalajul de 10 g, 25 g şi de 50 g conţine un aplica
tor (certificat CE) pentru introducerea intravaginală 
a cremei.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie 
comercializate.

Producător
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
33611 Bielefeld, GERMANIA
Telefon: +49 521 880805
Fax: +49 521 8808334
Email: awinfo@drwolffgroup.com
www.vagisan.com

Distribuitor
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97
Etaj 1, corpul B, sector 1
Bucureşti, cod 010624
Telefon: 021 3112420
Email: info@queisser.ro
Dispozitiv medical
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Vagisan MoistCream
Cremă vaginală hidratantă
– Instrucţiuni de utilizare –

Pentru uscăciune vaginală
Cremă pentru aplicare intravaginală şi pe pielea din zona genitală externă

Semnificaţia simbolurilor de pe ambalajul exterior şi de pe tub:

LOT A se utiliza până la 
data de Marcaj CE A se citi prospectul 

înainte de utilizare

A nu se păstra la 
temperaturi peste  

25 °C
Producător

25 °C
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