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INDIKACE POSTUP POZNÁMKA 

Bakteriální vaginóza (BV) Ráno a večer použijte Multi-Gyn ActiGel, 

aplikujte po dobu 5 dnů. Pokud se obtíže 

nezačnou zmírňovat po 5 dnech, tak 

navštivte lékaře. 

Před aplikací Multi-Gyn ActiGelu se doporučuje 

provést výplach pochvy pomocí Mutli-Gyn 

Douche and Tablets. Trpíte-li opakovaně na BV, 

pak používejte Multi-Gyn ActiGel denně jako 

prevenci. 

Poševní kvasinkové infekce Po dobu 5 dnů použijte Multi-Gyn 

FloraPlus. Aplikujte před spaním. Pokud 

se projevy infekce nezačnou zmírňovat 

po 5 dnech, tak navštivte lékaře. 

Trpíte-li na opakované kvasinkové infekce, 

používejte preventivně Multi-Gyn FloraPlus každé 

3 dny. Je-li tkáň výrazně zarudlá (zapálená) a 

nepříjemně svědí, použijte lokálně Multi-Gyn 

ActiGel. Také se doporučuje provádět výplach 

pochvy ráno a večer. 

Vulvodynie Aplikujte Multi-Gyn ActiGel podle 

potřeby. 

 

Suchost pochvy, bolest při 
pohlavním styku 

Jako lubrikační gel je možné použít 

Multi-Gyn ActiGel. Zvlhčuje sliznici 

pochvy, usnadňuje pohlavní styk. 

Aplikujte před pohlavním stykem nebo 

podle potřeby. 

Je-li žádoucí otěhotnění, pak nepoužívejte 

produkty Multi-Gyn 6 hodin před nebo po 

pohlavním styku. 

Suchost pochvy, bolest při 
pohlavním styku během menopausy 

Multi-Gyn ActiGel může být použit jako 

vhodný lubrikant během menopausy. 

 

Obnovení narušené poševní flóry Aplikujte Multi-Gyn FloraPlus jednou za 3 

dny před spaním. 

 

PREVENCE POSTUP POZNÁMKA 

Prevence opakování poševní infekce 
(např. během užívání antibiotik) 

Použijte Multi-Gyn ActiGel nebo Multi-

Gyn FloraPlus jednou za 3 dny (denně po 

dobu prvních 3 dnů při léčbě antibiotiky). 

Jako prevenci opakování kandidózy se 

doporučuje použít Multi-Gyn FloraPlus 

pro jeho prebiotickou stimulaci růstu 

laktobacilů. 

Léčba antibiotiky často vede k dalším poševním 

infekcím, protože antibiotika mají nepříznivý vliv 

na přirozenou bakteriální flóru. Multi-Gyn ActiGel 

a FloraPlus pomáhají obnovit přirozenou 

bakteriální flóru. 

Prevence proti poševním infekcím v 
případě potřeby rychlého účinku 
(např. po návštěvě bazénu, sauny, 
apod.) 
 

Použijte Multi-Gyn ActiGel před a po 

návštěvě bazénu / sauny / vířivky. 

Během koupací sezóny můžete 

preventivní účinky posílit použitím Multi-

Gyn FloraPlus minimálně jednou týdně. 

Před použitím preparátů Multi-Gyn ActiGel nebo 

FloraPlus se doporučuje provést výplach pochvy 

použitím Multi-Gyn Douche and Tablets. 

Prevence poševních infekcí během 
těhotenství 
 

Jednou za tři dny použijte Multi-Gyn 

ActiGel nebo Multi-Gyn FloraPlus. 

Alespoň jednou týdně a po nechráněném 

pohlavním styku proveďte výplach 

pochvy použitím Multi-Gyn Douche and 

Tablets. Po výplachu použijte Multi-Gyn 

ActiGel. 

Poševní  infekce během těhotenství jsou v 75 % 

případů příčinou předčasných porodů a 

spontánních potratů. Jakmile se otevře děložní 

hrdlo, přestaňte používat výplach pochvy a 

nekoupejte se. 

 

 

Pokračujte na další straně > 

  



Tato doporučení poskytl Multi-Gyn® 

© Všechna práva vyhrazena 

KOMFORT, HYGIENA POSTUP POZNÁMKA 

Podráždění, zarudnutí, svědění Použijte Multi-Gyn ActiGel podle 

potřeby. 

V situaci, kdy je podráždění příliš silné, můžete, 

vlivem rychlé změny pH po aplikaci Multi-Gyn 

ActiGelu, krátkodobě pocítit pálení. Jde o 

přirozenou, neškodnou reakci, která odezní 

během několika minut. 

Nepříjemný zápach a nadměrný 
výtok (bez infekce) 

Ráno a večer provádějte výplach pochvy 

pomocí Multi-Gyn Douche and Tablets, 

dokud obtíže neustoupí. 

Po výplachu pochvy použijte Multi-Gyn ActiGel 

nebo Multi-Gyn FloraPlus pro podporu a 

zachování zdravé poševní flóry. 

Hygiena vnějších intimních míst K omytí a péči vnějších intimních míst 

používejte Multi-Gyn FemiWash. 

Vyhněte se používání mýdla, produktů s obsahem 

parfémů, barviv a nevhodných chemických látek. 

Výrobky řady Multi-Gyn neobsahují žádné 

z uvedených a jsou absolutně bezpečné. 

Hygiena pochvy Pro běžnou hygienu provádějte jednou 

týdně výplach pomocí Multi-Gyn Douche 

and Tablets. U žen s citlivější sliznicí se 

doporučuje výplach každé dva dny. 

Po výplachu se doporučuje použít Multi-Gyn 

ActiGel. 

Holení intimních míst Použijte Multi-Gyn FemiWash jako holící 

pěnu. 

 

Použití u žen, které se pokoušejí o 
těhotenství 

Vyčkejte 6 hodin, než použijete Multi-

Gyn Douche nebo kterýkoliv jiný výrobek 

řady Multi-Gyn. 

 

 


