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PREFERT VAGINAL Gel Żel nawilżający dla par 4 ml x 8
aplikacji
 

Cena: 94,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 aplik.a 6ml

Postać żel dopoch.

Producent KESSEL MEDINTIM GMBH

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaPREFERT VAGINAL Gel Żel nawilżający dla par starających się o dziecko 4ml x 8 aplikacjiWskazanie:dla kobiet starających
się o dzieckoŻel dopochwowy nawilżający PreFert® jest nawilżającym żelem wspomagającym zapłodnienie do stosowania w
warunkach domowych. Stosuje się go przed stosunkiem podczas owulacji. W czasie owulacji właściwości szyjki macicy oraz śluzu
szyjkowego ulegają zmianie. Śluz staje się alkaliczny. PreFert® żel ma podobne pH do płodnego śluzu szyjkowego.DziałanieMechanizm
działania:PreFert® żel wspomaga ruchliwość plemników w czasie owulacji:* zapewnia optymalne warunki dla ruchliwości i
przeżywalności plemników,* pH między 7.0 a 7.4 -wartość zgodna z pH płodnego śluzu szyjki macicy* nie szkodzi plemnikom ani
zarodkom,* zmniejsza barierę osmotyczną wydzieliny pochwy, przez co ułatwia plemnikom dotarcie do szyjki macicy,* osmolarność i pH
PreFert mają te same wartości co sperma. Dzięki temu żel zapobiega odwodnieniu nasienia i tworzy dla niego optymalne środowisko,*
zachowuje ruchliwość plemników w środowisku bardziej niż klasyczne żele nawilżające,* zawartość bioaktywnego arabinogalaktanu
wspomaga żywotność i aktywność plemnikówPreFert® jest rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Rozrodu.Żel
wspomagający zapłodnienie jest całkowicie bezpieczny. Testowany klinicznie w Niemczech.Właściwości:* Bezwonny* Bezsmakowy*
Bezbarwny* Nie pozostawia plam* Rozpuszczalny wwodzie* Nie zawiera parabenów* pH: 7,0 - 7,4* Osmolarność: 315 (260-
370)m0smol/kg* Lepkość: 2500 - 7000 mPa.sZawartość:Opakowanie zawiera 4 porcje żeluPreFert po 6 ml i 1 aplikator wielokrotnego
użytku.Zawartość opakowania wystarcza na 4 aplikacje (2-4 cykle owulacyjne).Aplikator dopochwowy należy umyć i opłukać ciepłą
wodą przed każdym użyciem.Sposób użyciaKiedy stosować: W ciągu 3 najbardziej płodnych dni cyklu miesiączkowego kobiety (w
czasie owulacji). Stosować tylko raz w ciągu 24 godzin.SkładPurified Water, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Potassium Phosphate,
Arabinogalactan, Hydroxyethylcellulose, Polyhexanide, Nie zawiera parabenów
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