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1. Opis produktu

Gynauxil gtobulki dopochwowe to wyrob medyczny w postaci zestalonej

emutsji ofejowo-wodnej, zawierajgcy skiadniki sprzyjaja.ce adhezji do

btony sluzowej pochwy. Wtasciwosci mukoadhezyjne globulek Gynauxil

sprzyjajg budowie bariery na bionie sluzowej pochwy, ktora pomaga

xv zachowaniu prawidtowego stanu drog rodnych i okoiic intymnych:

odpowiedniego nawilzenia i odzywienia nabtonka, pobudza takze rozwoj

naturalnej flory bakteryjnej. Globulki umieszczone sa_ w oddzielnych

gniazdach blistra oddzielonych perforacja.

2. SMadniki

Gynauxil zawiera kwas hialuronowy w postaci cz^sciowo uwodnionego

hialuronianu oraz skfadniki odzywcze pobudzajace rozwoj paieczek

zwanych Lactobaciiius vaginalis, stanowigcych giowny komponent pra-

widtowej biocenozy pochwy.

Skiad: glukoza, ekstrakt drozdzowy, hialuronian sodu, kwas rnlekowy,

octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan

manganu, podtoze ttuszczowe: trojglicerydy kwasow ttuszczowych,

woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylowany alkohol

cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

3. Opis dziatania

Po zatozeniu do pochwy i stopieniu w temperaturze ciata globulka

Gynauxit ulega przeksztaiceniu w mukoadhezyjn^ emulsj^ wiazaca sie

z biona sluzowa. Kwas hialuronowy posiada wtasciwosci regeneruj^ce

nablonek, utrzymujgce wilgoc, pobudzajgce procesy naprawy i odnowy

tkanek. Ekstrakt drozdzowy to zrodto witamin z grupy B oraz amino-

kwasow i nukleotydow, wraz z elektrolitem wodnej fazy cmulsji sprzyja

selektywnemu namnazaniu paieczek rodzaju Lactobaciiius.

4. Przeznaczenie

Przywracanie lub utrzymywanie wiasciwego pH co stwarza warunki do

hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Lagodzenie objawow

zwigzanych z odczuciem suchosci w pochwie, wtym wywolanej niedo-

borem estrogenow.



rapii, porodzie, menstruacji w okresie zaburzonej gospodarki hormonat-
nej, w przypadku stvvierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu rnlekowego
w badaniu biologii pochwy. Przeciwdziatanie stanom atrofii (zaniku)
btony sluzowej pochwy.

5. Sposob uzycia

Globulke nalezy umiescic gi^boko w pochwie.

Kobiety miesigczkujqce/w okresie rozrodczym: zaktadac dzieri po dniu
po 1 globulce przez pie_c kolejnych dni, poczawszy od 1-go dnia po za-
koiiczeniu menstruacji. Ko-itynuowac w ten sposob stosowanie przez 2
do 3 nastepujacych po sobie cyklach menstruacyjnych tub do czasu
uzyskania popravvy. Lekarz moze zalecic odmienny sposob uzycia, do
ktorego nalezy sie dostosowac.

Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zaktadac dzieri po dniu
po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub wedlug wskazah lekarza. Zrobic
okoto 2-tygodniowa. przerwe, po ktorej mozna wznowic stosowanie.
Jesli pojawi S!Q miesiqczka, stosowanie nalezy przerwac i wznowic po
zakoriczeniu menstruacji.

Globulki najlepiej zaktadac na noc.

VV celu wydobycia globulki nalezy oderwac gniazdo wzdiuz perforacji,
nastepnie rozchylic i rozciagnac listki gniazda. Globulke zafozyc zaraz po
wyjeciu z gniazda.
Jezeli globulki przechowywane by{y w temperaturze powyzej 30 ° C, co
spowodowaio !ch zmi^l<niecie, naiezy wlozyc je do lodowki na ok.
5-10 minut w celu zestalenia, co umozliwi prawidiowe wydobycie
z gniazda i aplikacJQ w pochwie.

Nie stosowac u osob uczulonych na ktorykolwiek ze sktadnikow prepa-
ratu. W razie wa_tpliwosci nalezy konsultowac stosowanie z lekarzern-
-ginekologiem. Nie stosowac w trakcie menstruacji. Po zatozeniu glo-
bulki nie podejmowac wspotzycia plciowego. Nie stosowac globulek
Gynauxil w leczeniu zakazeh narz^dow rodnych i stanow zapalnych.
U osob podatnych na uczulenia zachowac szczegolnn ostroznosc. Jesli
po zastosowaniu produktu pojawif si$ wyprysk, obrz^k, s'wind badz
inne, nie wyst^pujace wczesniej dotegliwosci w okolicy sromu, nalezy
przerwac stosowanie i zwrocic sie do tekarza. Nie stosowac produktu
tacznie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo. Nie wykony-
wano badah zgodnosci produktu z materiatami antykoncepcji mecha-
nicznej, takirni jak krazki, diafragmy czy wktadki domaciczne (lateks, po-
liuretan), dlatego nie zaleca sie stosowania globulek Gynauxil rowno-
czesnie z tymi srodkami. Kobiety w cigzy i matki karmiace rnoga stoso-
wac produkt wytacznie po konsultacji z lekarzem ginekologiern.

Przechowywac w miejscu niedost^pnym dla dzieci.

7. Przechowywanie

Produkt przechowywac w temperaturze nie przekraczajacej 25 "C.
W przypadku krotkotrwaiego przekroczenia temperatury przechowy-
wania i zmie_kniepa globulek, w celu zapewnienia odpowiednio twardej
konsystencji umozliwiajacej wyjecie i aplikacje globulki, nalezy wstawic
produkt do lodowki na ok. 5-10 minut.

8. Wytworca
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