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Diafragma Caya - antykoncepcyjna profilowana diafragma
 

cena: 179,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent Amed

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Antykoncepcja bez hormonów

Opis produktu
 

Opis produktu:

Diafragma Caya® jest nowoczesnym, mechanicznym środkiem antykoncepcyjnym. Innowacyjna konstrukcja profilowanej diafragmy
Caya® zaprojektowana zgodnie z budową anatomiczną kobiety i jej ergonomią sprawia, że jeden uniwersalny rozmiar jest odpowiedni
dla większości (98%) kobiet. Antykoncepcja bez hormonów to dobra alternatywa dla tradycyjnych, znanych do tej pory rodzajów
zabezpieczenia. Wraz z diafragmą Caya® należy stosować żel antykoncepcyjny Caya®gel.

Diafragma Caya jest nowoczesnym, mechanicznym środkiem antykoncepcyjnym przeznaczonym dla wszystkich kobiet, które w sposób
naturalny i bezpieczny chcą się zabezpieczyć przed nieplanowaną ciążą.

Diafragma Caya wraz żelem Caya Gel gwarantują skuteczne, potrójne zabezpieczenie antykoncepcyjne:

Silikonowa membrana stanowi mechaniczną barierę wprost przed szyjką macicy. Elastyczna krawędź diafragmy Caya® zamyka
pewnie szyjkę macicy.

Żel antykoncepcyjny Caya® Gel zawiera m.in.celulozę, która tworzy dodatkową mechaniczną barierę bezpośrednio na szyjce
macicy.

Żel Caya® Gel posiada kwaśny odczyn pH o wartości 3,8, który unieruchamia plemniki. Jednocześnie kwaśny odczyn żelu
wpływa pozytywnie na florę pochwy i chroni przed jej infekcjami.

Stosowanie: 

Diafragmę Caya® wprowadza się ją do pochwy podobnie jak tampon

Leży między tylnym sklepieniem pochwy a niszą przy kości łonowej

Zakrywa całkowicie szyjkę macicy

Działa jak bariera mechaniczna, która uniemożliwia wnikanie plemników do macicy
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Do użytku wielokrotnego przez 2 lata.

Przeciwskazania:

pierwsze 6 tygodni po porodzie

jeśli w przypadku zwykłej diafragmy stosowano rozmiar 60mm lub 85mm lub większy

znaczne obniżenie macicy i pochwy

Zawartość opakowania:

1szt x Diafragma Caya®

instrukcja użycia w j. polskim

opakowanie do przechowywania

Producent:

Naturalna Płodność, Chopina 23, lok.305, 62-800 Kalisz
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