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Trivagin Żel do stosowania pomocniczo w leczeniu infekcji okolic intymnych łagodzi objawy infekcji 
grzybiczych i bakteryjnych, takie jak: ból, świąd, pieczenie, zaczerwienienie i podrażnienia towarzy-
szące upławom.
Nawilża i przywraca naturalną barierę ochronną okolic intymnych, dzięki czemu chroni je przed 

Utrzymuje właściwe pH odpowiedzialne za tworzenie bariery ochronnej skóry i wspomaga 

Trivagin Żel jest łatwy w użyciu. Nie brudzi bielizny i nie pozostawia uczucia lepkości.
Wyrób medyczny może być stosowany wspomagająco w przebiegu:

• leczenia zapalenia sromu różnego pochodzenia, w tym grzybiczego i bakteryjnego,
• cukrzycy i chorób wyniszczających, sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych,
• połogu i menopauzy,
• antybiotykoterapii,
• antykoncepcji,
• uczulenia na środki piorące, bieliznę czy dezodoranty,
• wtórnego zapalenia sromu spowodowanego przesadną higieną,
• 

sauny, solarium, w podróży.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
• Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
• Nie stosuj na uszkodzoną skórę i błony śluzowe.
• Nie stosuj w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku 

wystąpienia reakcji alergicznej, przerwij stosowanie preparatu i skontaktuj się z lekarzem.
• W przypadku ciężkich zapaleń sromu i krocza skontaktuj się z lekarzem przed użyciem wyrobu.
• Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
• Nie stosuj po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu.
• Nigdy nie dotykaj końcówką dozownika tubki do skóry lub innych powierzchni, aby nie zanieczyścić żelu.
• Unikaj kontaktu z oczami.
• Nie stosuj dłużej niż 30 dni od otwarcia opakowania. Niewykorzystany żel wyrzuć.

Woda, oksyetylenowany alkohol laurylowy, glicerol, fenoksyetanol, kopolimer kwasu akrylowego 
i alkilometakrylanu, alfa-glukan, trójetanoloamina, dioctan glutaminianu tetrasodowego, etylohek-
sylogliceryna, polisacharydy, hialuronian sodu, kwas mlekowy.
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Przed zastosowaniem żelu, dokładnie umyj i osusz okolice intymne. Rozprowadź cienką warstwę żelu 
na skórę zewnętrznych narządów płciowych w kierunku od przodu do odbytu. Stosuj w zależności od 
potrzeb, 2-3 razy dziennie. Przed i po użyciu żelu dokładnie umyj ręce. Żel nie brudzi bielizny.
Wyrób przeznaczony dla kobiet i dzieci powyżej 3 roku życia.

Wyrób medyczny Trivagin Żel jest dobrze tolerowany i brak jest danych o działaniach niepożądanych
po jego zastosowaniu.
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych, należy
poinformować o nich lekarza lub farmaceutę. Wyrób medyczny Trivagin Żel należy stosować 
wyłącznie zgodnie z instrukcją używania.

Trivagin Żel jest wyrobem medycznym klasy I.

Opakowanie
Tubka o objętości 30 ml w kartoniku jednostkowym.

Objaśnienia użytych symboli

zajrzyj do instrukcji używania użyć przed końcem

wytwórca numer serii
ostrzeżenie nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
znak zgodności CE

ograniczenie dopuszczalnej temperatury
przechowywaniachronić przed słońcem

Data aktualizacji instrukcji używania: 12.2018

Stosowanie wyrobu z jedzeniem i piciem
Jedzenie i picie nie ma wpływu na skuteczność wyrobu.
Ciąża i karmienie piersią
W czasie ciąży i karmienia piersią wyrób stosuj po konsultacji z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Stosowanie wyrobu nie wpływa na sprawność psychomotoryczną.
Stosowanie z innymi lekami/ wyrobami medycznymi
Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami/ wyrobami medycznymi, jednak po aplikacji wyrobu nie stosuj 
żadnych innych leków/ wyrobów medycznych/ płynów w obrębie okolic intymnych przez 30 minut.

JAK STOSOWAĆ TRIVAGIN ŻEL?

INNE INFORMACJE

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

JAK PRZECHOWYWAĆ TRIVAGIN ŻEL?
Wyrób medyczny Trivagin Żel przechowuj:

• w suchym miejscu, w temperaturze do 25ºC,
• nie zamrażaj i nie przechowuj wyrobu w lodówce,
• z dala od promieni słonecznych,
• w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po użyciu opakowanie zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

 

 

 

 

  


