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Моля, прочетете внимателно настоящата листовка, защото тя съдържа важна информация, която 
трябва да знаете, използвайки това медицинско изделие. Пазете листовката. Може да пожелаете да я 
прочетете по-късно. Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Съставки
Вода, бензилов алкохол, цетеарилов алкохол, 
цетилов палмитат, млечна киселина, октилдоде-
канол, полисорбат 60, натриев лактат, сорбитан 
стеарат.
Vagisan Овлажняващ крем не съдържа аромати-
затори.
Индикации за употреба
При симптоми, причинени от сухота на вагината и 
външната генитална зона (сухота, парене, сърбеж, 
малки охлузвания и болка по време на сексуален 
акт, напр. по време на менопаузата, причинени 
от недостиг на естрогени). Vagisan Овлажняващ 
крем може, също така, да се използва за улесня-
ване на сексуалния акт.
Информация за продукта
Vagisan Овлажняващ крем е мек бял крем, раз-
работен за употреба при симптоми на вагинална 
сухота. Vagisan Овлажняващ крем не съдържа 
хормони (естрогени) и поради това може да се 
използва заедно с хормонозаместителна терапия 
или да се сменя алтернативно с вагинални 
кремове или песари, които съдържат хормони 
(естрогени). Благодарение на добавената млечна 
киселина, кремът е стабилизиран на pH 4,5. 
В резултат от това Vagisan Овлажняващ крем 
помага за поддържането на естествено pH във 
вагината.
Два ефекта допринасят за облекчаване на 
симптомите на вагинална сухота чрез Vagisan 
Овлажняващ крем:
– Кремът има високо водно съдържание, чрез 

което овлажнява лигавицата във вътрешността 
на вагината и на външната генитална зона.

– Подхранващите липиди (мазнини) помагат да 
се запази еластичността на лигавицата.

Редовната употреба на Vagisan Овлажняващ крем 
може да помогне да се избегне дразненето във 
вагината и по външната генитална зона.
Кремът може, също така, да се използва при ваги-
нална сухота преди сексуален акт. Употребата на 
Vagisan Овлажняващ крем не е противопоказана 
при вагинална сухота при жени, които желаят да 
забременеят, защото подвижността на спермато-
зоидите не се повлиява.
Какво трябва да знаете за симптомите 
на „вагинална сухота“
Симптомите на вагинална сухота могат да окажат 
съществен отрицателен ефект върху качест-
вото на живот на засегнатите жени. Чувството 
за сухота често се придружава от други неу-
добства като сърбеж, парене, малки охлузвания 
и болка, обхващащи вагината, вагиналния отвор 
и външната вагинална зона. В много случаи тези 
симптоми правят и сексуалния акт болезнен.
Често биват засегнати жени в менопаузата (която 
в някои случаи започва рано, от 40-годишна 
възраст) и през годините след това. В такива 
случаи вагиналната сухота се причинява от пони-
жаващото се производство на полови хормони 
(включително естрогени). Във вътрешността на 
вагината се произвежда по-малко вагинална 
течност; кожата става по-тънка и крехка. Въпреки 
че този процес е съвсем естествен, той може да 
причини значително неудобство.
След операция на матката или яйчниците, по 
време на бременност или кърмене, или докато 
приемате противозачатъчни таблетки, хормо-
налният недостиг или хормоналният дисбаланс 
могат, също така, да доведат до симптоми на 
вагинална сухота.
Със сухота на вътрешната или външната гени-
тална зона могат да бъдат свързани и някои 
метаболитни нарушения (напр. захарен диабет), 
прием на определени лекарства, лъчетерапия на 
рак или дори прекомерен стрес.
Употреба на Vagisan Овлажняващ крем
Vagisan Овлажняващ крем е предназначен за 
приложение във вагината и върху външната 
генитална зона. 
За лечението на вагинални симптоми Vagisan 
Овлажняващ крем се въвежда във вагината. 
Кремът може да се приложи чрез предоставения 
апликатор или без него. Ако използвате апли-
катора, напълнете го наполовина (около 2,5 g 
крем, вижте също „Указания за употреба“). За 
да се улесни ползването на апликатора, може, 
малко количество крем да се втрие в зоната 
около вагиналния вход. Ако предпочитате да не 
ползвате апликатора, може да въведете с чист 
пръст във вагината ивица крем с дължина около 
2 cm. Кремът трябва да се прилага ежедневно, за 
предпочитане вечер преди лягане (при необходи-
мост носете мини превръзка). След като настъпи 
подобрение на симптомите, намалете честотата, 
с която ползвате крема, в зависимост от своите 
нужди.
При симптоми в областта на вагиналния отвор и 
външната генитална зона използвайте чист пръст, 
за да приложите и разнесете крема до няколко 
пъти дневно в зависимост от необходимостта, 
като е достатъчна ивица крем с дължина около 
0,5 cm.
Кремът може да се използва преди сексуален акт 
или през периодите на менструация.
Ако Vagisan Овлажняващ крем се понася добре, 
той може да се ползва и за по-продължителни 
периоди от време, дори и по време на бремен-
ност (без апликатор; вижте „Инструкции за упо-
треба по време на бременност“) и кърмене.
Указания за употреба
• Освободете буталото, така че да може да се 

движи във вътрешността на контейнера на 
апликатора

• Прикрепете апликатора към отвора на тубата, 
насочен нагоре

• Напълнете резервоара на апликатора наполо-
вина (около 2,5 g крем), като стискате внима-
телно и равномерно тубата

• Отделете апликатора от тубата
• Можете да въведете апликатора във вагината, 

като лежите (по гръб) или стоите изправена 
(както при поставянето на тампон). Вкарайте 
внимателно апликатора възможно най-дъл-
боко във вагината, натиснете буталото, така че 
да изпразните апликатора, и въведете крема 
във вагината (вижте изображението).

• След употреба почистете апликатора, както 
следва: притиснете силно сферичната част 
на буталото към твърда повърхност. Това ще 
отдели буталото от резервоара на апликатора. 
След това почистете буталото и резервоара 
поотделно с топла вода.

Въвеждане на апликатора във вагината

Пикочен 
канал

Влагалищен 
вход

Анус

Инструкции за употреба по 
време на бременност
От съображения за безопасност апликаторът не 
трябва да се използва за въвеждане на крем по 
време на бременност. Вместо това, ивица крем 
с дължина около 2 cm може да се вкара с чист 
пръст във вагината.
Забележки при употреба преди сексуален акт
Кремът може да се използва преди сексуален акт, 
за да подпомогне облекчаването на симптомите 
на вагинална сухота. Въз основа на най-актуал-
ните открития, здравината срещу скъсване на 
кондомите и цервикалните шапки/диафрагми 
(направени от латекс, полиуретан или полиизоп-
рен) може да бъде компрометирана при едно-
временна употреба заедно с Vagisan Овлажняващ 
крем; поради това, като предпазна мярка, кремът 
не трябва да се използва с кондоми или церви-
кални шапки/диафрагми.
Възможни странични ефекти
Възможно е временно да се появи леко локално 
дразнене (сърбеж, парене). Редки: възможно е да 
се появят силно кожно раздразнение и реакции 
на свръхчувствителност (напр. зачервяване, 
сърбеж, парене), които да продължат по-дълго. 
Ако тези симптоми са упорити и не се подобряват, 
трябва да спрете да използвате Vagisan Овлажня-
ващ крем и да се консултирате с лекар. Ако забе-
лежите каквито и да е други неприятни ефекти, 
моля, говорете с Вашия лекар или фармацевт.
Ограничения за употреба
В случаите на по-тежки симптоми, причинени от 
вагинална сухота (т. е. възпрепятстващи обичай-
ните дейности), и ако Vagisan Овлажняващ крем 
не облекчава в задоволителна степен симптомите 
на вулвовагинална сухота, трябва да се потърси 
съвет от лекар.
Vagisan Овлажняващ крем не съдържа никакви 
спермициди (т. е. вещества, които убиват спер-
матозоидите) и, поради това, не предпазва от 
нежелана бременност.
Vagisan Овлажняващ крем не трябва да се 
използва в случаите на известна свръхчувст-
вителност или алергия, към която и да е от 
съставките. Кремът не следва да се ползва 
непосредствено след раждане. Аналогично, не 
използвайте Vagisan Овлажняващ крем, ако имате 
вагинална инфекция (напр. бяло течение); в този 
случай трябва да говорите с Вашия лекар.
При повреда на тубата или апликатора, или ако 
има някакви промени във външния вид на крема, 
не използвайте продукта и уведомете произво-
дителя.
Съхранение и срок на годност
Пазете Vagisan Овлажняващ крем на място извън 
обсега и полезрението на деца.
Съхранявайте тубата плътно затворена, при тем-
пература не по-висока от 25 °C. Не използвайте 
Vagisan Овлажняващ крем след изтичане на срока 
на годност, който е отпечатан на етикет върху 
опаковката и/или е отбелязан на тубата.
Кремът може да се използва до 6 месеца след 
отварянето.
Размери на опаковката
Туба във външна картонена опаковка, съдържаща 
10 g (количество на разфасовката), 25 g и 50 g 
крем.
Опаковката от 10 g, 25 g и 50 g съдържа аплика-
тор (CE сертификат) за въвеждане на крема във 
вагината.
Възможно е на пазара да не се предлагат всички 
размери на опаковката.
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Vagisan® Овлажняващ крем
– Инструкции за употреба –

При вагинална сухота
Крем за приложение във вагината и върху кожата на външната генитална зона

Значение на символите по външната опаковка и тубата:

Партиден номер Срок на годност CE маркировка
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