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Mucovagin, 10 globulek dopochwowych
 

Cena: 28,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 globulek

Postać globulki dopochwowe

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Mucovagin globulki dopochwowe to pierwszy preparat w Polsce zawierający specjalnie dobrany kwas hialuronowy o
drobnocząsteczkowej strukturze. Mucovagin wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Zalecany jest szczególnie
w stanach atrofii i dystrofii pochwy. Ułatwia leczenie i gojenie ran po porodzie, zabiegach i operacjach ginekologicznych. Łagodzi stany
zapalne i zmniejsza dyskomfort spowodowany suchością błony śluzowej pochwy związanej z wiekiem lub niedoborem estrogenów na
skutek menopauzy. Zalecany także do stosowania wspomagająco w stanach dystrofii wywołanych długotrwałym podawaniem
glikokortykoidów
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Działanie:
Aktywnym składnikiem Mucovaginu jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego. Kwas hialuronowy
wiążąc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną
zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i
obronnych. W ten sposób utworzony film ochronny zapobiega rozwojowi flory patogennej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i
przyspiesza procesy gojenia ran.

Przeznaczenie produktu:
Przeznaczony do stosowania:

przy suchości i dyskomforcie okolic intymnych
w przypadku bólu i dyskomfortu podczas stosunku płciowego
w okresie menopauzy, w celu odbudowy nabłonka pochwy
w przypadku braku chęci lub możliwości stosowania hormonalnej terapii zastępczej
po porodzie i w trakcie karmienia piersią
po zabiegach i operacjach ginekologicznych
w celu poprawy jakości życia intymnego

Zalety produktu:
Globulki dopochwowe ze specjalnie dobraną drobnocząsteczkową formą kwasu hialuronowego nawilżają i wspomagają regenerację
śluzówki pochwy
Wysoki komfort stosowania globulek Mucovagin został potwierdzony przez 100% pacjentek w badaniu ankietowym1.
Szerokie spektrum stosowania w każdym wieku

Sposób użycia:
Terapia standardowa: Zaleca się stosowanie 1 globulki dziennie, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.

Terapia wspomagająca: 1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni lub według wskazań lekarza.

Mucovagin należy używać tylko wewnętrznie, miejscowo do pochwy. Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć ręce.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosować dopochwowo. Nie połykać!
Unikać kontaktu globulki z oczami.
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone!
Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu!
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej,
przerwać stosowanie wyrobu.
Nie stosować globulek w trakcie menstruacji
Ciąża i karmienie – kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować globulki zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty
Interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycznymi dopochwowymi nie są znane. Każdorazowo należy zasięgnąć konsultacji
lekarza lub farmaceuty.
Stosować tylko zgodnie z instrukcją używania!

Skład:
5 mg drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego
MUCOVAGIN globulki nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych.

1„Skuteczność globulek dopochwowych Mucovagin w leczeniu pacjentek z objawami suchości pochwy” dr Ewa Kurowska; Analiza
przypadków w ginekologii i położnictwie”
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