Multi-Gyn® VAGINAL DOUCHE
Produkta īpašības
Sievietes veselībai draudzīgs, ergonomisks produkts, ko var izmantot jebkurā sev vēlamā pozā
Ideāla ierīce intensīvai maksts higiēnai, lai izsargātos no infekcijas un diskomforta sajūtas
Tā kā atveres atrodas gan aplikatora galā, gan sānos, tad strūklas skalo ar optimālu efektu
Speciālas membrānas pasargā no šķidruma atplūdes atpakaļ. Tās pasargā arī no pārmērīga strūklas
spiediena.
- Gludais, lokanais aplikators, kombinācijā ar saspiežamā baloniņa ieliekto galu, nodrošina optimālu
lietotājas komfortu
- Ideāls lietošanai kopā ar Multi-Gyn tabletēm, bet var lietot arī citiem skalošanas līdzekļiem

LV

Lietošanas biežums
Skalošanas biežums ir atkarīgs no individuālām īpatnībām ( dažas sievietes ir uzņēmīgākas pret infekcijām kā
citas), dzīvesveida, seksuālās (īpaši jau neaizsargātas) aktivitātes, menstruācijām utt.

-

Maksts higiēnai parasti ir pietiekami, ja skalošanu veic 1 reizi nedēļā.
Īpašos gadījumos, piemēram, menstruāciju laikā vai vagināla diskomforta novēršanai, skalo 3 reizes nedēļā (katru
otro dienu).

Uzbūve
Multi-Gyn baloniņš maksts skalošanai ir Eiropā reģistrēta, unikāla ergonomiskas konstrukcijas 1. klases
medicīniskā ierīce.
Šīs ierīces sastāvā ir praktisks, saspiežams baloniņš ar elastīgu ieliektu kakliņu. Lokanais, gludais aplikators
ar iebūvēto silikona ventili ir uzskrūvējams baloniņam. Tas ir viegli saspiežams ar vienu roku. Pateicoties
speciālam silikona ventilim, šķīdums var plūst tikai vienā virzienā un nevar no maksts ieplūst atpakaļ
pudelē. Pie tam, spiediens makstī nepieaug, tādēļ lietošana ir absolūti droša.
Lietošana
- Vispārējai maksts higiēnai.
- Intensīvai maksts higiēnai niezes, dedzināšanas, kairinājuma, pastiprinātu, nepatīkamas krāsas vai smakas
izdalījumu gadījumā,
Piemērota higiēna ir ļoti nozīmīga maksts veselībai, īpaši menstruāciju, seksuālu aktivitāšu laikā, infekciju
arī dzemdes kakls no šūnu materiāla un izdalījumu atlikumiem. Vaginālu infekciju gadījumā kaitīgie
mikroorganismi tiek izskaloti ārā kopā ar šūnu paliekām.

Vaginālu problēmu gadījumā, kā palīglīdzekli vaginālu infekciju ārstēšanā ieteicams skalošanu veikt 2 reizes dienā
5 dienas.
Ja sūdzības nemazinās, vienmēr konsultējieties ar ārstu.
Maksts skalošana ar Multi-Gyn ierīci un grūtniecība.
Multi-Gyn baloniņu maksts skalošanai droši var lietot grūtniecības laikā. Pateicoties unikālajai konstrukcijai,
nepieaug spiediens makstī, kas ir ļoti svarīgi no drošības viedokļa.
Grūtniecības plānošanas laikā ieteicams skalošanu veikt vismaz vienu dienu pēc dzimumakta.
Maksts skalošanu nevar izmantot kā kontracepcijas līdzekli.
Lietošanas veids;
Maksts skalošanu var veikt dažādās pozās; sēžot uz WC, guļot vannā vai stāvot zem dušas. Svarīgi, lai skalojamais
šķidrums varētu brīvi izplūst ārā skalošanas laikā.
1. Izvēlieties sev ērtāko pozu skalošanai. Piepildiet baloniņu līdz malām ar remdenu ūdeni.
2. Sasmalciniet Multi-Gyn Tableti un ieberiet baloniņā.
3. Uzskrūvējiet baloniņam aplikatoru un pagaidiet līdz tablete ir pilnībā izšķīdusi un beidz putot.
4. Maigi ievadiet aplikatoru makstī, izmantojot sev ērtāko pozu. Pārliecinieties, ka skalojamais šķidrums var brīvi
iztecēt.
5. Viegli saspiediet baloniņu 1 reizi un piepildiet maksti ar skalojamo šķīdumu. Baloniņu nav jāiztukšo pilnībā.
6. Izskalojiet baloniņu un aplikatoru ar siltu ūdeni.

Multi-Gyn baloniņš maksts skalošanai ir 1. klases medicīniskā ierīce vaginālu infekciju (bakteriālas vai
vai diskomforta sajūtas gadījumā. Ar skalošanu tiek attīrītas maksts sieniņas krokas pie dzemdes kakla, kā

Multi-Gyn® TABLETID
Produkta īpašības
- Devas: 1 tablete paredzēta skalošanas šķīduma pagatavošanai 1 reizei,
izmantojot Multi-Gyn baloniņu maksts skalošanai
- Dabīgas sastāvdaļas, nesatur konservantus un aromatizētājus
- Veicina pienskābo baktēriju augšanu un veido makstī dabīgu, optimālu vidi
- Iepakojums ir neliels, ērts un neuzkrītošs
- Drošs lietošanai, bez nelabvēlīgiem blakusefektiem
Multi-Gyn baloniņa maksts skalošanai lietošana kopā ar šķīstošajām
tabletēm piedāvā optimālu intīmo higiēnu, kas var pasargāt no vaginālām
infekcijām un tādām nepatīkamām sajūtām kā niezēšana, kairinājums,
dedzināšana, un pārmērīgi izdalījumi, nepatīkams aromāts.
Droša skalošana ar dabiskām vielām
Šo koncentrēto šķīstošo tablešu sastāvā ir dabiskas sastāvdaļas, tās
nesatur konservantus. Koncentrētu, šķidru skalošanas līdzekļu sastāvā
parasti ir konservanti. Tie kaitīgi ietekmē labvēlīgo baktēriju augšanu un
dabiskos apstākļus makstī. Izmantojot Multi-Gyn tabletes, var pagatavot
skalojamo šķīdumu, kas ir drošs lietošanai un efektīvi tīra maksti.
Multi-Gyn tabletes satur sastāvdaļas, kas veicina pienskābo baktēriju
augšanu un alvejas ekstraktu, kas nodrošina maksts audiem optimālus
apstākļus.
Multi-Gyn tabletes vislabāk lietot, izmantojot Multi-Gyn baloniņu maksts
skalošanai ( I klases medicīniskā ierīce), optimālai intīmai higiēnai,

Grūtniecība un zīdīšanas periods
Skalojamo šķīdumu, kas pagatavots no Multi-Gyn Tabletēm, droši var lietot
grūtniecības un zīdīšanas periodā.
Indikācijas
- Vispārējai maksts higiēnai.
- Pārmērīgu, nepatīkama aromāta vai krāsas izdalījumu, niezes, kairinājuma vai
dedzināšanas mazināšanai.
ārstēšanā.
Lietošana
Maksts skalošanai, izmantojot Multi-Gyn baloniņu.
Vienu Multi-Gyn tableti izšķīdiniet baloniņā, kas piepildīts ar remdenu ūdeni.
Balonam uzskrūvējiet aplikatoru un ievadiet to makstī.
Saspiežot baloniņu, šķīdums maigi un efektīvi izskalo maksti.
Ja simptomi nemazinās, vienmēr konsultējieties ar ārstu.
Iedarbība
- Palīdz novērst nepatīkamu aromātu un normalizēt izdalījumu daudzumu
- Palīdz novērst vaginālas problēmas un veicina kā sēnīšu, tā bakteriālu infekciju
ārstēšanu
- Veicina pienskābo baktēriju augšanu un nodrošina dabiskus apstākļus makstī
Blaknes

Sastāvdaļas
Nātrija bikarbonāts, Citronskābe, Aloe Barbadensis (alvejas pulveris),
askorbīnskābe, laktoze.

Multi-Gyn Tabletēm nav kaitīgu blakusefektu.
Produkts nesatur hormonus, konservantus, aromatizētājus vai toksiskas vielas.
Tootja: BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, Holland
Täiendav teave: BetaMed OÜ, Ringtee 43, 50105 Tartu. info@betamed.ee

