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FertilSafe Plus Multipack- żel tuba 75 ml + 4 aplikatory
 

cena: 85,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie żel + 4 aplikatory

Producent Babystart Ltd

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Opakowanie FertilSafe Plus Multipak zawiera:
1x żel w tubie 75 ml,
2x aplikatory wielorazowe,
2x aplikatory jednorazowego użytku wypełnione żelem.

FertilSafe Plus stworzony jest specjalnie dla par starających się o dziecko.
Żel ten jest bezpieczny dla plemników. Wspomaga proces zapłodnienia i nie uszkadza ich, dzięki czemu zachowują żywotność i
ruchliwość.
FertilSafe Plus naśladuje śluz owulacyjny stanowiąc idealne środowisko dla plemników pomagając w ich transporcie do komórki jajowej,
dzięki czemu mogą one swobodnie przemieszczać się, co jest warunkiem zapłodnienia.

FertilSafe PLUS jest przebadany klinicznie w wiodących klinikach andrologicznych w Wielkiej Brytanii. Preparat jest całkowicie
bezpieczny i nie wykazuje żadnych działań toksycznych.

FertilSafe PLUS posiada zrównoważone pH. W czasie owulacji pH zmienia się w kierunku zasadowym. Jest to zarazem optymalne pH
dla plemników.
FertilSafe Plus posiada pH zgodne z tym, które oznaczane jest u kobiet w czasie owulacji i wynosi pH 7-7,5.

Sposób użycia:

FertilSafe PLUS może być stosowany przed lub w trakcie stosunku. Przeznaczony jest do codziennego użytku.✓ Tuba 75 ml: produkt
stosujemy zewnętrznie, wyciskając odpowiednią ilość z tuby na palec i następnie nakładając na kobiece i/lub męskie narządy płciowe.

✓ Jednorazowe aplikatory, wypełnione żelem trzymając węższy koniec aplikatora do góry, należy przekręcić osłonę otworu i wyrzucić ją a
następnie powoli wprowadzić węższy koniec aplikatora do pochwy. Można to wykonać w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej. Ścisnąć
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końcówkę aplikatora kilkukrotnie, by wypuścić żel do wnętrza pochwy. Kontynuując naciskanie końcówki aplikatora, ostrożnie wyjąć go z
pochwy. Po użyciu, należy wyrzucić aplikator.

✓ Aplikator wielorazowego użytku należy wyjąć ze szczelnie zamkniętego woreczka. Odkręcić nasadkę z tuby i rozciągnąć aplikator
poprzez wyciągnięcie z tłoku luźnej wstawki. Założyć aplikator na tubkę, umieszczając otwarty koniec na otworze tubki i ostrożnie
przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ostrożnie nacisnąć tubkę, do momentu napełnienia aplikatora odpowiednią ilością żelu.
Usunąć aplikator z tubki odkręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i założyć nakrętkę na tubę. Ostrożnie wprowadzić aplikator
do pochwy. Można to zrobić w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej. Dla równomiernego rozmieszczenia żelu na ścianach pochwy,
zalecane jest
wprowadzenie do środka niewiele ponad połowy aplikatora. Powoli naciskać końcówkę tłoku aplikatora, w celu rozprowadzenia
lubrykantu wewnątrz
pochwy. Powoli wyjąć aplikator z pochwy.Przed następnym użyciem, aplikator należy oczyścić i opłukać ciepłą wodą.

Skład:
Aqua, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Maris Sal, Ethylhexylglycerin, Magnesium Chloride.

FertileSafe Plus nie zawiera parabenów i glikolu.

Ważne wskazówki: 
Nie należy przechowywać żelu w aplikatorze wielorazowego użytku przez więcej niż 30 minut przed zastosowaniem. Produkt należy
przechowywać w temperaturze pokojowej (4-30oC). W przypadku pojawienia się podrażnienia, należy natychmiast zaprzestać
stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. Nie należy używać w przypadku jakiejkolwiek infekcji pochwy. W wypadku
wcześniejszych zabiegów chirurgicznych w obrębie pochwy, należy skonsultować się z lekarzem, przed użyciem
preparatu.

Producent:
Babystart Ltd
Research and Innovation Centre
Finch Close
Nottingham
NG7 2NN
United Kingdom

Dystrybutor:
Medimes Sp. Z o.o.
Bohaterów Września 82
31-620 Kraków
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