Hyalo femme®
Produktinformatie
De vaginawand is heel zacht en elastisch als gevolg van een
verfijnde vochtbalans.
In een bepaalde levensfase van de vrouw, bijvoorbeeld na een
bevalling, tijdens borstvoeding of tijdens de menopauze, dan wel bij
gebruik van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld de pil) of bij stress,
wordt deze verfijnde vochtbalans verstoord. Daardoor ontstaat
vaginale droogheid, vaak in combinatie met een branderig gevoel
en jeuk. Voorst kan de vaginawand beschadigd raken, als gevolg van
wrijving tussen delen van de vaginawand, die onvoldoende vochtig
zijn.
Naast behandeling van genoemde symptomen, zou het raadzaam
zijn een middel toe te passen waarmee de vochtigheid en elasticiteit
van de vagina wand wordt hersteld.
HYALOfemme® is een heldere kleurloze gel, met een sterk vocht
herstellende werking, die wordt veroorzaakt door de werkzame stof
HYDEAL®-D, dat veel lijkt op hyaluronzuur.
Hyaluronzuur is een natuurlijke stof, welke in de meeste menselijke
weefsels is terug te vinden. Aldaar is deze stof verantwoordelijk
voor de vochtbalans en waar nodig voor het herstel van kleine
beschadigingen.
HYDEAL®-D herstelt het effect van het natuurlijke hyaluronzuur en
doet dat zonder verdere neveneffecten.
HYALOfemme® hecht zich perfect aan de vaginawand en zorgt voor
een langdurig herstel van de vochtigheid. Tevens wordt het herstel
van kleine beschadigingen van de vaginawand als gevolg van
vaginale droogheid, bevorderd.

Indicaties
Vaginale droogheid, ongeacht de oorzaak van deze droogheid.
Ondersteuning van het herstel van beschadigingen van de
vaginawand, als gevolg van vaginale droogheid.

Gebruiksaanwijzing
1. Plaats de dispenser op de top van de tube.
2. Knijp in de tube totdat de dispenser voor de helft is gevuld.
3. Reinig de vagina zoals u gewend bent.
4. Neem de dispenser van de tube, neem een gehurkte houding aan
en plaats de dispenser diep in de vagina.
5. Leeg de dispenser volledig in de vagina.
6. Na gebruik de dispenser met veel water reinigen. Verder het resterend
vocht uit de dispenser door de zuiger enige keren heen en weer te
bewegen.
7. Bewaar de dispenser in de doos voor een volgend gebruik.
8. Indien sprake is van ernstige vaginale droogheid, is het raadzaam
ook aan de buitenzijde van de dispenser wat HYALOfemme® gel
aan te brengen.

Hoe vaak gebruiken?
Het wordt aanbevolen om HYALOfemme® eens per drie dagen in te
brengen. Bij ernstige vaginale droogheid, is een dagelijkse toepassing
mogelijk. Raadpleeg zo nodig uw arts.

Contra-indicaties

dall’attrito.

Het wordt afgeraden om HYALOfemme® te gebruiken, indien u
overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van het product.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
Ingeval van vaginale infecties, dient u eerst uw arts te raadplegen
alvorens de gel te gebruiken.
De gel kan ook tijdens de menstruatie toegepast worden.
Als de verpakking beschadigd is, wordt geadviseerd de gel niet de
gebruiken.
De gel buiten bereik van kinderen houden.
Bewaar de gel op een droge en koele plaats (bij voorkeur bij minder
dan 40° C).
De uiterste gebruiksdatum van de gel, staat duidelijk aangegeven op
de verpakking. Gebruik de gel niet, als deze datum gepasseerd is.
HYDEAL®-D en HYALOfemme® zijn geregistreerde handelsmerken van
Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. licentie aan Fidia Farmaceutici S.p.A.
Producent
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 ABANO TERME (PD) - Italië

Indicazioni
Gel complementare al trattamento della secchezza vaginale di
varia natura; coadiuvante del naturale processo di guarigione delle
microlesioni da attrito della mucosa vaginale.

Modalità d'uso
1. Avvitare l’erogatore vaginale all’imboccatura del tubo.
2. Spremere il tubo fino a riempire l’erogatore per circa metà della
sua lunghezza.
3. Svitare l’erogatore dal tubo e, dopo aver provveduto ad un’adeguata igiene intima, inserire l’erogatore nella cavità vaginale, stando in
posizione seduta o distesa sulla schiena.
4. Spingere lo stantuffo dell’erogatore fino a provocare la fuoriuscita
di tutto il gel.
5. L’erogatore dopo l’uso deve essere pulito. Si consiglia di sciacquarlo
con abbondante acqua, disinfettarlo e sciacquarlo nuovamente
con acqua. Infine, eliminare l’acqua intrappolata nell’erogatore.
6. Conservare l’erogatore all’interno dell’astuccio fino al successivo
utilizzo.
7. In caso di secchezza molto pronunciata è opportuno far fuoriuscire
una piccola quantità di gel dall’erogatore e lubrificare
quest’ultimo prima della sua introduzione.

Frequenza di applicazione
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Informazioni sul prodotto
L'epitelio vaginale è morbido ed elastico grazie ad un delicato
equilibrio che mantiene il giusto livello di idratazione e lubrificazione.
In alcune fasi della vita (dopo il parto, durante l'allattamento, in
menopausa), a seguito di certe terapie farmacologiche (contraccettivi orali), od in periodi di particolare stress questo delicato
equilibrio viene alterato, inducendo uno stato di sofferenza,
caratterizzato da secchezza vaginale, bruciore ed irritazione.
Il bruciore e l'irritazione, spesso associati a microlesioni dell'epitelio,
sono causati dall'attrito provocato dalla mancata lubrificazione.
In questi casi, accanto ad un eventuale trattamento farmacologico
specifico, è consigliabile l'utilizzo locale di un prodotto in grado di
favorire l'idratazione della mucosa contribuendo a restituirle la
naturale elasticità e morbidezza.
HYALOfemme® è un gel incolore con elevate proprietà idratanti che
contiene HYDEAL®-D, un derivato dell'acido ialuronico. L’acido
ialuronico è la molecola naturale responsabile del mantenimento del
corretto livello di idratazione dei tessuti, oltre a svolgere un ruolo
fondamentale nell’ambito dei processi di riparazione.
HYDEAL®-D mantiene le caratteristiche di biocompatibilità e
biointerattività dell’acido ialuronico, tipiche di una molecola che è
già presente nei tessuti: ciò è garanzia di totale assenza di effetti
collaterali.
La formulazione a base di HYDEAL®-D garantisce una perfetta
adesione alla mucosa vaginale, una prolungata azione idratante e
favorisce i naturali processi di guarigione delle microlesioni causate

La frequenza di applicazione dipende dalle condizioni di secchezza
della mucosa vaginale. Si raccomanda una applicazione ogni tre
giorni per un periodo di trenta giorni, salvo diverso parere del
Medico.

Controindicazioni
Ipersensibilità individuale accertata al prodotto.

Precauzioni ed avvertenze
In caso di infezione vaginale l’uso del prodotto è a discrezione del
Medico.
Il prodotto può essere utilizzato anche durante il flusso mestruale e
non influenza eventuali indagini ginecologiche.
In caso di confezione danneggiata, non utilizzare il prodotto e
informare Fidia Farmaceutici.
Non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente.
Tenere fuori della portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco ed asciutto (T<40°C).
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione.
HYDEAL®-D e HYALOfemme® sono marchi registrati di Fidia Advanced
Biopolymers S.r.l. licenziati a Fidia Farmaceutici S.p.A.
Prodotto da:
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