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PreFert Vaginal Gel (dawniej Pre-seed) - żel dopochwowy
wspomagający poczęcie
 

cena: 89,97 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent Amed

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

PreFert zapewnia optymalne środowisko dla plemników

Nie szkodzi plemnikom ani zarodkom

Przebadany klinicznie w Niemczech i zalecany przez lekarzy

Dostosowuje wartość pH do płodnego śluzu szyjki macicy

Jakie korzyści płyną ze stosowania PreFert?

pH między 7.0 a 7.4 (wartość zgodna z pH płodnego śluzu szyjki macicy) zapewnia optymalne warunki dla ruchliwości i przeżywalności
plemników,

zmniejsza barierę osmotyczną wydzieliny pochwy (osmolarność: 260-370mOsm/kg), 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 środowskuu bardziej niż klasyczne żele nawilżające
 zawartość bioaktywnego arabinogalaktanu wspomaga żywotność i aktywność plemników

Wskazówki dotyczące zewnętrznego zastosowania żelu PreFert®:

Żel PreFert należy stosować w ciągu 3 najbardziej płodnych dni cyklu kobiety (w czasie owulacji). Stosować tylko raz w ciągu 24 godzin.
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Żel PreFert należy wprowadzić 5 minut przed współżyciem.

1. Przed współżyciem należy wyjąć jednorazową strzykawkę i aplikator wielokrotnego użytku.
2. Zdjąć ze strzykawki szarą nasadkę.
3. Podłączyć aplikator do strzykawki. Wprowadzić aplikator dopochwowy do pochwy.
4. Nacisnąć tłoczek strzykawki, aby wypchnąć żel do pochwy. Wyjąć strzykawkę z aplikatorem.
5. Wypłukać aplikator i przechować go do następnego użycia żelu.
6. Teraz można rozpocząć współżycie.

OSTRZEŻENIA

› PreFert® nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Nie ma właściwości plemnikobójczych ani nie zakłóca działania plemników.
› PreFert® jest produktem bardzo śliskim. Należy usunąć wszelkie jego wycieki, niezwłocznie po ich zauważeniu.
› Jeżeli stosowanie żelu Pre-Seed® powoduje podrażnienie lub dyskomfort, należy zaprzestać używania produktu. Jeśli objawy nie
ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.
› Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
› Nie stosować produktu w przypadku występowania czynnego zakażenia lub urazu pochwy. Jeśli pacjentka była niedawno poddana
operacji, przed użyciem żelu powinna zasięgnąć porady lekarza.

Składniki: woda oczyszczona, sodu chlorek, sodu fosforan, potasu fosforan, arabinogalaktan, hydroksyetyloceluloza, polyhexanide. Nie
zawiera parabenów.

Podmiot odpowiedzialny:

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