BEHANDLING AV VAGINAL TORRHET & IRRITATION I VAGINALSLEMHINNAN
Innehåller Hydeal-D 0,2% (hyaluronsyraester)
med starka fuktgivande egenskaper

NYHET!
RECEPTFRI

Bidrar till den naturliga läkningsprocessen
vid sprickor i vaginans slemhinna orsakade
av friktion

HORMONFRI

VAGINALGEL
Reparerar &
återfuktar

Alternativ till östrogenbaserad behandling
för lindring av symtom på vaginal torrhet*
Förpackning: 30 g tub med 10 applikatorer. Dosering;
var 3:e dag. Se bipacksedel för mer information →
Pris på apotek: 219-249 kr/frp

Hyalofemme finns i sortimentet på
Apotea.se, Lloyds Apotek och Apoteksgruppen

www.exeltis.se
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*Chen J. et al. Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic
acid vaginal gel to ease vaginal dryness:a multicenter, randomized,
controlled, open-label, parallel-group, clinical trial. J Sex Med. 2013;
10: 1575-84.

Produktinformation
Den vaginala slemhinnan är mjuk och smidig tack
vare en mekanism som bidrar till att hålla underlivets
slemhinnor fuktiga och smidiga. Detta är en känslig balans som under vissa perioder i en kvinnas liv
kan drabbas av störningar, t ex efter en förlossning,
under amning, klimakteriet, stressiga perioder eller
vid användning av preventivmedel. Detta kan leda
till obehag kännetecknat av torrhet i slidan och sveda eller klåda. Sveda och irritation beror ofta på små
bristningar i slemhinnan som orsakats av friktion
på grund av bristfällig fuktighet.
I sådana fall kan vissa läkemedelsbehandlingar för
skrivas men det kan också vara lämpligt att använda
en lokalt verkande produkt som återfuktar slem
hinnan för att återställa dess naturliga smidighet och
mjukhet. HYALOfemme är en färglös gel med starka
fuktgivande egenskaper som innehåller Hydeal-D,
en hyaluronsyraester.
Hyaluronsyra är en molekyl som upprätthåller vävnadernas fuktighet på rätt nivå och har dessutom en
viktig roll för vävnadsreparation. Formuleringen baserad på Hydeal-D gör det möjligt för gelen att fästa
optimalt på vaginans slemhinnor. Den har även en
mycket långvarig fuktgivande effekt och främjar den
naturliga läkningen av de mikrolesioner (sår/sprickor)
som orsakas av friktion. Gelen innehåller varken parabener eller andra konserveringsmedel.
Innehållsdeklaration
Aktiv substans: Hydeal-D 0,2 % (en hyaluronsyra
ester). Övriga innehållsämnen: propylenglykol,
metylpropandiol, karbomer, 1,2-hexandiol, kaprylylglykol, natriumhydroxid, renat vatten. Innehållet är
fritt från parabener, konserveringsmedel.

Indikationer
Gel för behandling av vaginal torrhet med varierande • Produkten ska inte användas samtidigt med
polyuretankondomer.
ursprung; bidrar till den naturliga läkningsprocessen vid sprickor i vaginans slemhinna orsakade av • Använd inte samtidigt med desinfektionsmedel
som innehåller kvarternära ammoniumsalter,
friktion.
som t ex bensalkoniumklorid, eftersom detta
Hur du använder produkten
kan orsaka utfällning av hyaluronsyran.
1. Skruva fast applikatorn ordentligt på tubens
• Varje applikator är endast för engångsbruk och
munstycke.
ska slängas efter användning. Om den återan
2. Kläm på tuben tills applikatorn är fylld ända till
vänds kan tillverkaren inte svara för applikatorns
stoppmarkeringen.
funktionalitet eller renlighet.
3. Skruva bort applikatorn från tuben. För att appli
• Produkten ska inte användas om förpackningen
cera gelen, lägg dig ned eller stå på huk och för
uppvisar skador som kan tyda på att tuben inte
in gelen i vagina.
är intakt.
4. Tryck in kolven ända tills all gel har pressats ut.
• Kasta inte den tomma förpackningen i naturen.
5. Släng applikatorn efter användning.
• Använd inte produkten efter utgångsdatumet
6. Det rekommenderas att pressa ut en liten mängd
på förpackningen.
gel från applikatorn före användning för att smörja
• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
applikatorspetsen innan den förs in i vagina.
Biverkningar
Användningsfrekvens
Precis som för andra produkter som behandlar
Hur ofta produkten bör användas beror på hur torra
vaginal torrhet kan små vitaktiga och luktfria
vaginans slemhinnor är. En applicering var tredje
fytningar förekomma.
dag under en månads tid rekommenderas om inget
Förvaring
annat ordinerats. Behandlingen behöver inte avFörvaras vid en temperatur på högst 30 ˚C. Får inte
brytas under menstruation.
frysas.
Kontraindikationer
Produktförpackning
Överkänslighet mot produkten.
Kartong med en 30 g tub och 10 vaginalapplikatorer
Varningar och försiktighet
för engångsbruk i en förseglad påse.
• Om du har en vaginal infektion ska du rådfråga
Tillverkare
din läkare innan du använder produkten.
Fidia Farmaceutici S.p.A.
• Produkten påverkar inte resultaten av gynekolog
Via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano Terme
iska tester.
(PD) – ITALIEN
• Produkten kan användas samtidigt med latexDatum för senaste översyn av instruktionerna för
och polyisoprenkondomer med eller utan glidanvändning: november 2015
medel.

