ASC-US ASC-H LSIL HSIL
NOVINKA

Pro rychlé a účinné odstranění změn
na děložním čípku
v období čekání na kontrolní stěr použijte

vaginální gel na podporu remise po nejasných
cervikálních stěrech (ASC-US, ASC-H, LSIL NEBO HSIL)

Zdravotnický prostředek

Na celou dobu léčby (3 × 28 dní) je potřeba zakoupit 3 balení:
1) u ošetřujícího lékaře 2) ve vaší lékárně 3) eshop.axonia.cz

Jak používat DeflaGyn®
Vaginální gel DeflaGyn® by se měl používat
pouze po poradě s lékařem.
Nemenstruující pacientky
DeflaGyn® by se měl používat po dobu 3x28 dnů. Po 28 dnech léčby přerušte používání
vaginálního gelu DeflaGyn® na dobu 3 dnů. Pak pokračujte v léčbě po dobu dalších 28 dnů
a přestaňte na další 3 dny. Poté pokračujte ve třetím léčebném cyklu.
Menstruující pacientky
Nepoužívejte vaginální gel DeflaGyn® během menstruace (cca 3–5 dní za cyklus). Není nutné přerušovat léčbu na další 3 dny, protože menstruace se již počítá jako přestávka v léčbě.
Při používání lokálních intravaginálních (léčebných a/nebo čišticích a/nebo antikoncepčních)
přípravků dodržte časový odstup nejméně 2 hodin před a/nebo po použití vaginálního gelu
DeflaGyn®. Před použitím láhev dobře protřepejte!

Umístěte láhev DeflaGynu®
na rovný povrch.
Odšroubujte uzávěr láhve.
Nasaďte špičku aplikátoru
na ústí láhve.

Otočte láhev DeflaGynu®
s vloženým aplikátorem
dnem vzhůru (o 180°).
Natáhněte 5 ml gelu
pomalým tahem pístu
aplikátoru, dokud
nedosáhne značky 5 ml.
Otočte láhev a položte jí
zpátky na rovný povrch.
Vytáhněte z ní naplněný
aplikátor.

Výrobce: DEFLAMED GmbH, Josef-Müller-Weg 6,
CH-6210 Sursee, Švýcarsko
Výhradní distributor pro ČR a SR: AXONIA, a.s., Bydžovská 185,
190 14 Praha 9, tel. 224 240 832, info@axonia.cz, www.axonia.cz.

Lehněte si na záda s polštářem
pod pánví. Vložte aplikátor
hluboko do pochvy (dokud
nedosáhne děložního čípku).
Nejjednodušší je to udělat
s pokrčenými koleny. Jakmile
jste umístila aplikátor do
správné polohy, pomalu
tiskněte píst, abyste vytlačila
gel a pak aplikátor vytáhněte
z pochvy.
Zůstaňte vleže po dobu
přibližně 1 minuty. Ujistěte
se, že vaše pánev je pořád
zvednutá. Tím se zajistí
řádné pokrytí děložního
čípku vaginálním gelem.

