
Bylinné vaginální tělísko
Zdravotnický prostředek

Příbalová informace: 

Než tento zdravotnický prostředek použijete, přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci.

Složení: 

Cnidium Monnieri, Stemona Sessilifolia, Kochiae: Fructus Kochiae, Leonurus, Cardiaca, Rhizoma 

Smilacis Glabrae, Angelica Sinensis, Ligusticum Wallichii, Borneol

Věda se stále vyvíjí a naše znalosti se rozšiřují. Tak je tomu i v oblasti procesů fyziologické 

obnovy poševního prostředí.  U žen, kde selhávají buněčné, chemické nebo biologické procesy 

autoregulace, je cílem poševní prostředí zregenerovat a znovuobnovit.

Charakteristika:

Bylinné vaginální tělísko je určené na podporu udržování gynekologického a urologického 

zdraví ženy. Obsahuje 7 botanicky zdokumentovaných bylin a pryskyřici Borneol, upravených 

do formy vaginálního tělíska. 

Jedná se o čistě přírodní zdravotnický prostředek (kulička o průměru 12 mm). Obsažené účinné 

látky prokazatelně napomáhají potlačit vaginální infekce (vaginální mykózy) a bakteriální 

vaginózy  spojené s dyskomfortem (výtoky, svědění, pálení, zápach, bolest při močení, 

pohlavním styku) a infekce močových cest (obsahuje byliny s antiseptickým účinkem*).

Účinky:

·��obnovuje optimální poševní prostředí (regeneruje a očišťuje poševní sliznici)

·��lokální *antimikrobiální, protizánětlivý a adstringentní účinek

   (v místě působení zabraňuje dalšímu šíření infekce a zánětu)

·��koagulační účinek*(uplatňuje se při srážení bílkovinných částic kvasinek, bakterií 

    a odumřelých vrstev poševní sliznice a to tak, že sráží fragmenty bílkovinné povahy)

·��  (vstřebávání)  napomáhá resorbci tekutin a sekretu

·��nemá žádné závažné vedlejší účinky, ani TSS (syndrom toxického šoku)

Dávkování:

Preventivně: 1 tělísko měsíčně.

Při akutních a chronických obtížích: 2 tělíska měsíčně, s přerušením na 1 den mezi aplikacemi.

Pokud obtíže přetrvávají, v aplikacích 2 tělísek měsíčně se pokračuje do úplného odeznění 

obtíží/problémů.

Doporučuje se používat po dobu 3 měsíců, následně měsíc přerušit a dle obtíží opět opakovat.

Tělísko se neaplikuje/nezavádí 7 dní před očekávanou menstruací, v průběhu menstruace 

a 3 dny po ukončení menstruace.

Nepoužívejte, pokud se domníváte, že se na vaginální sliznici nebo zevním genitálu objevily

prasklinky či ragády (bolestivé trhlinky) kůže.

Nepoužívejte v šestinedělí.

Pohlavní styk se v průběhu aplikace nedoporučuje.

Lze používat s hormonální antikoncepcí a nitroděložním tělískem.

Je vhodné pro těhotné ženy, kojící matky a ženy s diabetem.

Není určeno pro dívky před prvním pohlavním stykem.

Způsob použití:

Bylinné vaginální tělísko je určeno k zavedení do vaginy.

V průběhu aplikace nemění velikost a tvar.

Je snadno aplikovatelné a po celou dobu je dobře snášeno. 

Neomezuje při sportovních aktivitách včetně koupání a plavání.

1. Tělísko vyjměte z obalu.

2. Před použitím uvolněte šňůrku na výběžku tělíska.

3. Natáhněte šňůrku a přesvědčte se, že je dobře připevněná k tělísku.

4. Zaveďte tělísko i prst na délku nataženého ukazováčku do vaginy směrem dozadu – viz

    nákres. Pokud tělísko stále cítíte (např. při sezení, chůzi), zaveďte jej znovu trochu hlouběji.

    Šňůrka musí zůstat venku.  

5. Nechte působit 72 hodin.

6. Po uplynutí 72 hodin tělísko vyjměte zatažením za šňůrku.

Poznámka: 

Pro odstranění suchosti a napětí v prvních hodinách aplikace se doporučuje před zavedením 

namočit tělísko na 2 minuty do vody (převařené, vlažné).

Upozornění:

Bylinné vaginální tělísko je opatřeno krycí nitěnou síťkou a tenkou dostatečně dlouhou šňůrkou.

Nepoužívejte v případě alergie na látky obsažené v bylinách. Produkt není hygienická 

pomůcka.

Nepoužívejte po uplynutí doby použití.

Zvláštní upozornění:

V některých případech se může krátce po aplikaci objevit lehká reakce jako je pálení,

svědění, vzácně i bolest. Doporučuje se nepřerušovat aplikaci a vyčkat, až reakce ustoupí.

Zpravidla během 72 hodin se postupně odlučují povrchové epitelie (odumřelé povrchové

vrstvy poševní sliznice) a bakterie včetně hlenu (např. v podobě drobivých tvarohovitých 

žmolků).

Jedná se o typické projevy regenerace a očišťování vaginální sliznice, které mohou přetrvávat

i několik dní (obvykle se objevují v průběhu použití 2. tělíska).

Ve vzácných případech se může po aplikaci znovu objevit pocit svědění, pálení. Po vyjmutí 

tělíska je možné v individuálních případech použít vaginální výplach. 

Při jiné reakci vyjměte tělísko a s důvěrou se obraťte na svého lékaře/lékárníka/zákaznickou 

podporu výrobce.

Skladování:

Skladujte v původním obalu při pokojové teplotě mimo dosah a dohled dětí.

Doba použití, balení: 

Doba použití a počet kusů v balení jsou uvedeny na obale.

Výrobce:                                      , Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
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