
Możliwe objawy niepożądane:
Istnieje małe prawdopodobieństwo nasilenia świądu i pojawienia się 
infekcji intymnych. Przerwij stosowanie produktu, jeśli pojawią się 
jakiekolwiek objawy niepożądane. 

Stosowanie podczas ciąży i/lub karmienia piersią: 
Stosowanie Medivag® Hydro Kadefarm podczas ciąży lub laktacji jest 
zalecane tylko po konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt przeznaczony do stosowania tylko przez osoby dorosłe.
Nie połykać. Produkt przeznaczony do stosowania dopochwowego. 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik 
produktu.
Nie zaleca się stosowania globulek Medivag® Hydro Kadefarm 
w połączeniu z innymi preparatami podawanymi dopochwowo, 
bez konsultacji z lekarzem.
Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra. 

Skład w jednej globulce:
kwas hialuronowy (5 mg) w postaci hialuronianu sodu, witepsol

Zawartość opakowania:
10 globulek dopochwowych 

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 
25 °C, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić przed 
światłem i wysoką temeraturą.

WYRÓB MEDYCZNY

Okres ważności wyrobu: 2 lata

 Data ważności znajduje się na opakowaniu.

Wytwórca: 
 PK Benelux BV
 Vluchtoord 17, 5406XP Uden, NL

Dystrybutor:

Kadefarm Sp. z o.o. 
Sierosław, ul. Gipsowa 18
62-080 Tarnowo Podgórne
www.kadefarm.pl

Data ostatniej aktualizacji instrukcji użytkowania:
lipiec 2020 • 076102-V1.0

Ulotka informacyjna

Suchość pochwy jest często konsekwencją zaburzeń poziomu 
hormonów, w tym zmniejszoną produkcją estrogenu np. w okresie 
menopauzy. Tkanki i warstwa nabłonkowa pochwy stają się wówczas 
cieńsze, bardziej suche i mniej elastyczne (atrofia pochwy). W okresie 
menopauzy zmniejsza się również ilość naturalnie występującego 
w organizmie kwasu hialuronowego, który odgrywa ważną rolę 
w nawilżeniu oraz w regeneracji i gojeniu tkanek. Kwas hialuronowy 
zapewnia odpowiedni przepływ wody i składników odżywczych przez 
komórki, co ma  ogromne znaczenie dla jędrności i elastyczności tkanki 
łącznej pochwy.

Suchości pochwy może towarzyszyć jeden lub więcej z następujących 
objawów:
• świąd
• uszkodzenia nabłonka pochwy
• uczucie pieczenia i dyskomfortu okolic intymnych
• ból podczas stosunku (dyspareunia)
• zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji intymnych

Działanie:
Medivag® Hydro Kadefarm jest wyrobem medycznym przeznaczonym 
do stosowania w celu łagodzenia objawów związanych z suchością 
pochwy. Substancją aktywną, odpowiadającą za działanie wyrobu 
medycznego, jest hialuronian sodu. To naturalnie występujący 
w ludzkim ciele polisacharyd, którego budowa umożliwia wiązanie 
cząsteczek wody. Po aplikacji, globulka rozpuszcza się pod wpływem 
temperatury ciała i tworzy warstwę barierową na błonie śluzowej 
pochwy, która zapewnia działanie ochronne i nawilżające w celu 
złagodzenia objawów takich jak: uczucie suchości pochwy, swędzenie, 
pieczenie i dyskomfort okolic intymnych.
Preparat pomaga również przywrócić i utrzymać naturalną wartość pH 
i prawidłową fizjologię pochwy. 
Medivag® Hydro Kadefarm nie jest produktem hormonalnym. 

Dawkowanie:
Stosuj globulki jeden raz dziennie, przed snem. Wyrób medyczny 
Medivag® Hydro Kadefarm nie może być stosowany dłużej niż 30 dni 
w jednym okresie kuracji.

Sposób użycia:
1.  Umyj ręce.
2.  Oderwij część blistra zawierającą globulkę, następnie powoli rozdziel 

listki folii blistra.
3.  Wyjmij ostrożnie globulkę.
4.  Umieść globulkę w pochwie tak głęboko, jak to możliwe. W celu 

ułatwienia aplikacji możesz położyć się na plecach z kolanami 
uniesionymi do klatki piersiowej.

Przed zastosowaniem Medivag® Hydro Kadefarm przeczytaj uważnie 
instrukcję, nawet jeśli używałaś ten produkt wcześniej. Informacje 
mogły zostać zmienione w związku z nowymi wynikami badań. 
Ten wyrób medyczny dostępny jest bez recepty. Zachowaj instrukcję 
używania na przyszłość, gdyż możesz potrzebować przeczytać ją 
ponownie.

Instrukcja używania wyrobu medycznego

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych.

• Przywraca nawilżenie pochwy.
• Łagodzi pieczenie, swędzenie i uczucie suchości pochwy.
• Przywraca prawidłowe pH pochwy.
• Nie zawiera hormonów.


