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APLIKATORÓW
DOPOCHWOWYCH

INFORMACJA
Colpofix® jest innowacyjnym preparatem pod względem formuły i sposobu użycia. To żel o właściwościach
tiksotropowych, który w czasie dozowania pod wpływem mechanicznej kompresji zamienia się w płyn, a po
aplikacji ponownie przekształca się w żel. Cecha ta pozwala na równomierne i efektywne rozprowadzenie preparatu
mukoadhezyjnego, bezpośrednio i dogłębnie na błonę śluzową szyjki macicy i pochwy, bez wycieków, dzięki
ergonomicznej kaniuli.
Colpofix® zawiera następujące substancje czynne: polikarbofil i karboksymetylo-beta-glukan.
Colpofix® to skuteczny żel dopochwowy o wielokierunkowym działaniu:
- tworzy mukoadhezyjną powłokę ochronną, która chroni błonę śluzową pochwy przed zewnętrznymi czynnikami
mikrobiologicznymi,
- wspomaga gojenie ran i cofanie się zmian w szyjce macicy oraz przyczynia się do utrzymania i kontroli warunków
fizjologicznych błony śluzowej poprzez jej nawilżenie,
- utrzymuje oraz przywraca mikroflorę pochwy poprzez regulację jej pH i działanie prebiotyczne.
WSKAZANIA
Zapobieganie i leczenie zmian szyjki macicy wywołanych przez HPV dzięki możliwości kontroli i utrzymywania
warunków fizjologicznych obszaru zmian błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.
SKŁAD
Woda, sorbitol, karboksymetylo-beta-glukan, usieciowany polimer akrylowy (polikarbofil), mocznik imidazolidynowy,
dehydrooctan sodu.
UWAGA
Kolor żelu może ulec zmianie ze względu na zastosowanie naturalnych składników, które mogą się zmieniać bez wpływu
na jakość produktu. Produkt do stosowania dopochwowego. Produktu nie należy spożywać. Jeśli jesteś lub możesz być
w ciąży lub jesteś poddawana równoczesnej terapii lekami miejscowymi, roztwór ginekologiczny może być stosowany
tylko po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Przechowywać w
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Długotrwałe stosowanie produktu, podobnie jak wszystkich produktów miejscowych, może powodować miejscowe
uczulenia lub podrażnienia; w razie ich wystąpienia należy przerwać kurację i skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą. Nie używać produktu, jeśli opakowanie lub kaniula są uszkodzone lub noszą ślady użytkowania przy
pierwszym otwarciu. Produkt należy stosować zgodnie z jego instrukcją użycia. Kaniula jest przeznaczona do
jednorazowego użytku i nie powinna być ponownie używana.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Podana data ważności dotyczy produktu w stanie
nienaruszonym i prawidłowo przechowywanego.
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