
Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym
Wyrób medyczny wskazany w leczeniu i zapobieganiu suchości pochwy

Wskazania:
Wyrób medyczny Genivag wskazany jest w celu zapobiegania i leczenia suchości pochwy oraz w przebiegu 
stanów zapalnych i infekcji pochwy. Kwas hialuronowy to dobrze rozpuszczalny niesiarczanowany 
glikozaminoglikan o bardzo dużej masie cząsteczkowej. Dzięki swoim właściwościom mukomimetycznym, 
lepkosprężystym i nawilżającym zapewnia odpowiednie nawilżenie błony śluzowej pochwy. Genivag pełni 
funkcję bariery, przyczyniając się do naprawy zmian spowodowanych suchością pochwy i ułatwiając powrót do 
stanu �zjologicznego błony śluzowej.

Instrukcja użycia:
1. Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyj ręce oraz obszar objęty leczeniem, pozostawiając go do   
     całkowitego wyschnięcia.
2. Zdejmij nasadkę z kaniuli przed użyciem.
3. Wprowadź aplikator do pochwy na maksymalną możliwą głębokość (wskazane jest ułożenie się w pozycji 
     leżącej) i zaaplikuj zawartość do pochwy.
4. Wyrzuć aplikator po użyciu.
Aplikację powtarzaj raz dziennie przez 7 dni.

Ostrzeżenia:
• Produkt składa się z 7 jednorazowych aplikatorów do jednokrotnego użycia dopochwowego;
• Nie aplikować ponownie raz użytego produktu;
• Nie używać produktu do innych celów niż wskazane w ulotce;
• Dokładnie umyć ręce przed każdą aplikacją;
• Dokładnie oczyścić okolice pochwy przed każdą aplikacją;
• Przechowywać z dala od źródeł ciepła;
• Nie używać produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu;
• Nie spożywać;
• Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone;
• Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki produktu;
• Przerwać leczenie w przypadku wystąpienia nieprawidłowych reakcji skórnych;
• W przypadku długotrwałego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem.
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Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska
Wyprodukowano w UE

Przeciwwskazania:
Brak znanych skutków przedawkowania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jeden lub więcej 
składników.

Skład:
Woda, glikol propylenowy, gliceryna, TIAB, alkohol benzylowy, poliakrylan sodu, genisteina, mocznik, 
trehaloza, hialuronian sodu, kwas dehydrooctowy, glikol pentylenowy, seryna, algina, glikol kaprylowy, 
poliakrylan glicerylu, fosforan disodowy, pullulan, fosforan potasu.

Przechowywanie:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania światła. Zawartość produktu wystawiona na 
działanie promieni słonecznych może przybrać lekko żółty odcień; nie wpływa to jednak na jego 
funkcjonalność i właściwości.

Zawartość opakowania:
-7 x 5 g jednorazowych aplikatorów dopochwowych

Stan informacji: Marzec 2020
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Wytwórca:
NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Mediolan, Włochy
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