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Mucovagin Żel tuba+akcesoria 25g(tubaalum.
 

Cena: 37,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 g (tuba alum.)

Postać -

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: VERCO

ILOŚĆ:  25 g

 

OPIS:

Mucovagin to dopochwowy żel z kwasem hialuronowym.

 

DZIAŁANIE:

Mucovagin żel wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów
roślinnych oraz środków zapachowych. Ułatwia kontakty intymne.

 

WSKAZANIA:

Preparat należy stosować do pochwowo na stany atrofii i dystrofii błony śluzowej pochwy. Również jest to żel na rany po porodzie,
zabiegach ginekologicznych i dystrofii. Suchość błony śluzowej pochwy związana z wiekiem lub niedoborem estrogenów na skutek
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menopauzy. Zalecany także do stosowania wspomagająco w stanach dystrofii wywołanych długotrwałym podawaniem glikortykoidów.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów płciowych. Zaleca się stosowanie żelu co 3
dni, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.

 

SKŁAD:

Kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Produkt przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego, miejscowo do pochwy lub zewnętrznie w okolicach intymnych.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Zamknąć tubkę bezpośrednio po użyciu.

Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu.

Nie stosować żelu w trakcie menstruacji.

Ciąża i karmienie – kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować żel 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.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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