Vlastnosti výrobku
• vytvořen speciálně pro ženy, ergonomický, může být používán v libovolné poloze
• ideální pro intenzivní hygienu pochvy, k prevenci infekcí pochvy a jiných poševních obtíží
• zajišťuje optimální vyplachovací účinek – mycí roztok vytéká z aplikátoru dopředu
a do stran
• speciální membrána zabraňuje zpětnému nasátí roztoku, a také zabraňuje tomu,
aby se mycí roztok aplikoval pod nadměrným tlakem
• zajišťuje optimální komfort používání, především díky měkkému tvarovanému tělu,
pružnému a hladkému aplikátoru nastavenému v úhlu pro ideální výplach
• prvotřídní pro použití s Multi-Gyn tabletami, ale lze ho také použít pro jiné druhy
tekutých výplachů

V případě poševních infekcí se takto vyplavují i nežádoucí mikroorganismy a odumřelé
buňky. Multi-Gyn Douche je zdravotnický prostředek třídy I pro prevenci poševních infekcí,
jako jsou bakteriální a plísňové infekce a pro podporu jejich léčby.

Ergonomický design
Multi-Gyn Vaginal Douche vyniká unikátním ergonomickým designem. Díky tomuto designu
a funkčnosti je Multi-Gyn Vaginal Douche jediným výrobkem pro poševní výplachy, který
získal zařazení „zdravotnický prostředek třídy I“. Výrobek má registraci pro země EU.
Multi-Gyn Vaginal Douche je tvořen praktickou, snadno stlačitelnou lahvičku s pružným,
ohebným nástavcem. Ten je zakončen jemně zaobleným aplikátorem se silikonovým
ventilem. Lahvičku lze snadno smáčknout jednou rukou. Speciální silikonový ventil
umožňuje aplikaci roztoku do pochvy pod přiměřeným tlakem a zároveň přitom zabraňuje
tomu, aby se tekutina nasála zpět do lahvičky. To činí používání Multi-Gyn Vaginal Douche
zcela bezpečným.

Pro prevenci poševních obtíží použijte Multi-Gyn Douche 3× týdně.

Použití
• pro celkovou hygienu vnějších i vnitřních částí ženských pohlavních orgánů
• pro intenzivní hygienu pochvy v případě nadměrného výtoku/nezvykle zabarveného
výtoku/zapáchajícího výtoku, v případě svědění, pálení nebo podráždění
• pro prevenci poševních infekcí a pro podporu při léčbě plísňových i bakteriálních infekcí
Pro zdravé poševní prostředí je důležitá především vhodná hygiena. Zvláště v sexuálně
aktivním období ženy, během a po menstruaci a v případě poševních obtíží nebo infekcí.
Pomocí výplachu se vyplaví zbytky výtoku a menstruační krve, které se nahromadily v okolí
děložního hrdla.

Četnost použití
Použití Multi-Gyn Douche závisí na vašich osobních hygienických potřebách, na vašem
životním stylu, vaší sexuální aktivitě (praktikování nechráněného pohlavního styku),
nebo vaší menstruaci, atd.
Pro správnou poševní hygienu zpravidla stačí použít Multi-Gyn Douche 1× týdně.
V případě potřeby zvýšené hygieny (např. po menstruaci) použijte Multi-Gyn Douche 3× týdně.
Pro úlevu při poševních obtížích nebo jako podporu při léčbě poševních infekcí použijte
Multi-Gyn Douche 2× denně po dobu 5 dní.
V případě přetrvávajících nebo opakujících se obtíží kontaktujte svého lékaře.
Pro dosažení optimálního účinku při obnovení poševní flóry se doporučuje po výplachu
použít poševní gel s nízkým pH, jako je Multi-Gyn ActiGel nebo Multi-Gyn FloraPlus.
Použití během těhotenství
Nejsou známé žádné kontraindikace, které by omezovaly nebo bránily použití Multi-Gyn
Douche během normálního těhotenství.
Díky svému jedinečnému a schválenému designu nedochází při výplachu k nadměrnému
tlaku v pochvě. Pokud chcete otěhotnět, pak se doporučuje nepoužívat Multi-Gyn Douche
během 24 hodin po pohlavním styku. Multi-Gyn Douche není antikoncepce.
Upozornění
Multi-Gyn Douche nevkládejte do vroucí vody ani vroucí vodou neoplachujte. Došlo by
tím k nevratné deformaci výrobku. Multi-Gyn Douche můžete dezinfikovat opláchnutím
chlorovým roztokem. Pokud jsou žebra nástavce znečištěná, doporučujeme je vyčistit
pomocí nepoužívaného zubního kartáčku.

¨

Návod k použití
Tento preparát může být použit v různých polohách; vsedě na toaletě, vleže ve vaně nebo vstoje ve sprše. Důležité je, aby během výplachu mohla vytékající tekutina volně odtékat.
Sama si zvolte polohu, která vám nejlépe vyhovuje.

1. Multi-Gyn lahvičku naplňte vlažnou vodou až po hrdlo.
2. Rozlomte Multi-Gyn tabletu a vhoďte do lahvičky s vodou.
3. Vyčkejte, až se tableta zcela rozpustí a přestane šumět,
poté našroubujte pružný nástavec s aplikátorem.

4. Aplikátor jemně vložte do pochvy.
5. Jemně stlačte lahvičku a pochvu vypláchněte
roztokem. Je běžné, že v lahvičce zůstane
zbytek roztoku.

Vlastnosti výrobku
• 1 tableta = 1 náplň lahvičky Multi-Gyn Douche (irigátor)
• obsahuje pouze přírodní složky, neobsahuje konzervační látky ani parfémy
• podporuje růst laktobacilů a optimalizuje přirozené poševní prostředí
• baleno v malé, diskrétní tabletové tubě
• je naprosto bezpečný, nemá žádné vedlejší účinky
V kombinaci s Multi-Gyn Douche nabízí optimální intimní hygienu pro prevenci poševních
infekcí a obtíží, jako je svědění, podráždění, pálení, nadměrný nebo zapáchající výtok.
Bezpečné čištění přírodními látkami
Tyto koncentrované šumivé tablety obsahují pouze přírodní látky bez konzervantů.
Konzervační látky jsou škodlivé pro rozvoj užitečných bakterií – laktobacilů a pro přirozený
stav poševní flóry. Multi-Gyn tablety vytváří perfektní vyplachovací roztok pro účinné
a bezpečné vyčištění pochvy. Multi-Gyn tablety obsahují látky, které podporují růst
laktobacilů a výtažek z Aloe vera, který příznivě ovlivňuje poševní tkáň. Pro optimální
intimní hygienu a pro prevenci bakteriálních a plísňových (kvasinkových) infekcí je nejlepší
používat Multi-Gyn tablety v kombinaci s Multi-Gyn Douche (zdravotnický prostředek třídy I).
Složení
Kopolymer polyglukoronické galakturonové kyseliny*, laktóza, kyselina mléčná, kyselina askorbová.
*2QR-komplex: patentované bio-aktivní polysacharidy (www.2QR.com).
Multi-Gyn tablety se neužívají perorálně.

6. Nástavec s aplikátorem a lahvičku omyjte teplou vodou
a nechte přirozeně oschnout.

Těhotenství a kojení
Nejsou známé žádné kontraindikace při použití výplachů pomocí Multi-Gyn tablet během
těhotenství nebo kojení.
Indikace
• pro celkovou hygienu vnějších i vnitřních částí ženských pohlavních orgánů
• pro intenzivní hygienu pochvy v případě nadměrného výtoku/nezvykle zabarveného
výtoku/zapáchajícího výtoku, v případě svědění, pálení nebo podráždění
• pro prevenci poševních infekcí a pro podporu při léčbě plísňových i bakteriálních infekcí
Dávkování
Použijte vnitřně pomocí Multi-Gyn Douche. Jednu tabletu nechte rozpustit ve vlažné vodě
v lahvičce Multi-Gyn Douche. Nástavec s aplikátorem vložte do pochvy a stisknutím lahvičky
vypláchněte pochvu zhotoveným roztokem.
V případě přetrvávajících nebo opakujících se obtíží kontaktujte svého lékaře.
K dosažení optimálního účinku pro obnovení poševní flóry se doporučuje po výplachu použít
poševní gel s nízkým pH, jako je Multi-Gyn ActiGel nebo Multi-Gyn FloraPlus.
Nežádoucí účinky
Nejsou známé žádné vedlejší účinky při používání Multi-Gyn tablet.
Skladování
Skladujte v původním obalu v suchém prostředí při pokojové teplotě (10 °C – 25 °C).
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