NOVOX® GYNO – Medicinski pripomoček v podporo pri zdravljenju okužb in vnetnih sprememb vaginalnega kanala.
SESTAVA:
Sestavine: s kisikom obogateno oljčno olje,oljčno olje, eterično olje sivke, brez konzervansov in drugih dodatkov.
OPIS IZDELKA
NOVOX® GYNO je medicinski pripomoček,ki spodbuja obnavljanje vaginalne sluznice ob bakterijskem in/ali glivičnem vnetju (bakterijska vaginoza, kandidoza), tako da ustvari film,
ščiti in preprečuje okužbo s patogenimi organizmi (bakterijami in glivicami). NOVOX®GYNO s svojim zaščitnim delovanjem in preprečevanjem okužbe s patogenimi organizmi, ki
povzročajo poškodbe in vnetja, pomaga pri celjenju sluznice. Poleg tega pripomore tudi k vzdrževanju pravilne ravni vlažnosti sluznice in njene oskrbe s kisikom. NOVOX®GYNO
je poltekoči oljnati gel.
VSEBINA EMBALAŽE
15 ml pripravka v tubi NOVOX® GYNO; 2 vaginalna aplikatorja za enkratno uporabo, 1 navodila za uporabo (ta listič)
NAMEN UPORABE
NOVOX®GYNO se lahko uporablja kot dodatek pri zdravljenju bakterijskih in/ali glivičnih okužb in vnetij vaginalne sluznice, kot so:

okužbe vaginalnega kanala,

zunanje vaginalne okužbe,

bakterijska vaginoza,

kandidoza,

vaginitis.
Uporaba gela NOVOX® GYNO se svetuje le ob bakterijski in/ali glivični okužbi ali vnetju. Pred uporabo izdelka se posvetujte z osebnim zdravnikom ali farmacevtom.
Dolgotrajna uporaba gela NOVOX® GYNO, kadar ni bakterijskih in/ali glivičnih okužb ali vnetij, lahko povzroči neravnovesje bakterijske flore, naravno prisotne na vaginalni sluznici.
Ob prenehanju uporabe izdelka se ravnovesje znova vzpostavi.
KONTRAINDIKACIJE
NOVOX® GYNO se ne sme uporabljati v primeru preobčutljivosti ali predhodnega alergijskega odziva na sredstvo ali na njegove sestavine
NOSEČNOST IN DOJENJE
NOVOX® GYNO ni bilo posebej preizkušeno pri nosečnicah. Ker je sredstvo namenjeno za lokalno uporabo, ki nima sistemskih učinkov, ni verjetno, da bi obstajale kontraindikacije
za uporabo med nosečnostjo. Če ste ali sumite, da ste noseči, vam svetujemo, da se pred uporabo sredstva posvetujete z zdravnikom specialistom.
NOVOX® GYNO je sredstvo za lokalno uporabo, ki nima sistemskih učinkov, zato ni verjetno, da obstajale kontraindikacije za uporabo med dojenjem. Vsekakor vam svetujemo, da
se pred uporabo izdelka posvetujete z osebnim zdravnikom ali farmacevtom.
NAVODILA ZA UPORABO
NOVOX®GYNO se nanese vsak drugi dan. Ena tubica zadošča za 2 nanosa v skupnem trajanju 4 dni. Zdravljenje je mogoče enkrat ponoviti z novo tubico, ki omogoča dodatna 2
nanosa v skupnem trajanju 4 dni. Če po drugem zdravljenju znaki ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če je mogoče, zdravljenje začnite in zaključite v obdobju
med dvema menstrualnima cikloma.
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Pred nanosom izdelka umijte prizadeti predel z vodo in blagim milom, ga dodobra obrišite in si nato umijte roke.
Snemite zamašek s tubice, na mesto zamaška privijte novi aplikator za enkratno uporabo, tako da se zaskoči, do konca izvlecite potisno paličico in previdno stisnite tubico, da
v celoti napolnite aplikator.

Lezite na hrbet, razširite noge in jih rahlo upognite.

Odvijte aplikator s tubice, vstavite ga čim globlje v nožnico in v celoti izpraznite njegovo vsebino (5 ml).

Izvlecite aplikator iz nožnice in ga zavrzite.
Po nanosu takoj zaprite tubico. Tubico pospravite v embalažo, pri tem pa shranite tudi navodila za uporabo.
Svetujemo vam uporabo dnevnega vložka za zaščito spodnjega perila v primeru delnega uhajanja gela iz nožnice.
SHRANJEVANJE
Izdelek shranjujte na suhem in hladnem mestu, ločeno od virov toplote, pri temperaturi do 25 °C. V primeru visoke zunanje temperature vam svetujemo shranjevanje izdelka v
hladilniku (2-8 °C).
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NOVOX®GYNO je gel na oljni osnovi, zato se pri shranjevanju pri nizkih temperaturah strdi, kar je povsem normalen pojav.
OPOZORILA
Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža odprta ali poškodovana.
Aplikator ni namenjen za ponovno uporabo.
Po nanosu gela ne vstavljajte predmetov ali snovi (npr. tamponov) v vaginalni kanal.
Gela ne nanašajte v kombinaciji z mehanskimi ali hormonskimi kontraceptivi z lokalnim sproščanjem (npr. vaginalni obroček).
Izdelka ne uporabljajte v kombinaciji z zdravili za topično uporabo ali vaginalnimi prhami.
Med uporabo izdelka se spolni odnosi odsvetujejo.
V primeru spolnega odnosa z uporabo kondoma, se slednji ob stiku z izdelkom lahko poškoduje.
V primeru preobčutljivostnih reakcij ali draženja prenehajte z uporabo izdelka in obvestite osebnega zdravnika ali farmacevta.
Shranjujte izven dosega otrok.
Za podrobnejše informacije se obrnite na proizvajalca MOSS S.p.A.
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Datum zadnje spremembe navodil za uporabo: Rev. 05 z dne 10. 08. 2017.
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pred uporabo preberite opozorila.

Pred uporabo preberite uporabniška navodila.

Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža poškodovana.

Št. lota

Rok uporabnosti – llll/mm/dd

Koda izdelka

