
1. OPIS PRODUKTU
Femimed® Gel Kadefarm nawilżający żel intymny  
to wyrób medyczny przeznaczony do nawilżania, 
regulacji pH oraz  utrzymania odpowiedniego 
środowiska okolic intymnych i błony śluzowej 
pochwy.
Aktywnymi składnikami Femimed® Gel Kadefarm 
są kwas hialuronowy i kwas mlekowy. Kwas 
hialuronowy wiąże się z wilgotną wydzieliną błon 
śluzowych pochwy tworząc na ich powierzchni 
żelową powłokę ochronną, która stanowi 
barierę o właściwościach nawilżających. Dzięki 
właściwemu nawilżeniu tworzone jest odpowiednie 
środowisko do zachodzenia naturalnych procesów 
regeneracyjnych.
Kwas mlekowy, drugi składnik aktywny żelu, poprzez 
zapewnienie kwaśnego odczynu środowiska pochwy 
utrzymuje równowagę mikrobiologiczną i zapobiega 
rozprzestrzenianiu się bakterii chorobotwórczych.

2. SKŁAD
Sól sodowa kwasu hialuronowego, kwas mlekowy, 
gliceryna, hydroksyetyloceluloza, methylparaben, 
propylparaben, woda.

3. WSKAZANIA
Femimed® Gel Kadefarm to żel intymny 
przeznaczony do nawilżania, regulacji pH oraz 
utrzymania odpowiedniego środowiska błony 
śluzowej pochwy i okolic intymnych.
Ułatwia stosunki płciowe w przypadku suchości 
pochwy (także z użyciem prezerwatyw).

Femimed® Gel Kadefarm może być stosowany 
również w stanach spowodowanych:
–  suchością pochwy związaną ze zmianami 

hormonalnymi we wszystkich okresach życia 
(w szczególności w okresie menopauzy, 
po porodzie, podczas laktacji, w trakcie i po 
chemio- i radioterapii, oraz u diabetyków), 

–  otarciami lub innymi czynnikami związanymi 
z nadkażeniem.

Femimed® Gel Kadefarm jest preparatem 
delikatnym, bezbarwnym i bezzapachowym. 
Żel dopochwowy chroni tkanki i odtwarza naturalny 
stan fizjologiczny błon śluzowych pochwy 
po zabiegach ginekologicznych. Dzięki działaniu 
nawilżającemu oraz zapewnieniu odpowiedniego 
pH łagodzi objawy atrofii pochwy takie jak: świąd, 
pieczenie, zaczerwienienie, obrzęk, nieprawidłowa 
wydzielina, uczucie napięcia tkanek oraz 
dyskomfort podczas współżycia płciowego. Dzięki 
właściwemu nawilżeniu tworzone jest odpowiednie 
środowisko do zachodzenia naturalnych procesów 
regeneracyjnych.

4. SPOSÓB UŻYCIA
Należy umyć ręce przed zastosowaniem wyrobu. 
W celu zastosowania żelu dopochwowo należy 
nałożyć na tubę nasadkę aplikatora, a następnie 
lekko przyciskając zaciągnąć aplikator aż wypełni 
się całkowicie żelem. Następnie umieścić końcówkę 
aplikatora w pochwie i wycisnąć zawartość żelu 
z aplikatora. Po użyciu dokładnie umyć aplikator.
Stosować 1 aplikację dziennie, na noc lub przed 
planowanym współżyciem.
Zaleca się stosowanie wkładek higienicznych, 
ponieważ możliwy jest niewielki wypływ żelu.
Femimed® Gel Kadefarm przeznaczony jest 
do stosowania dopochwowego.

5. PRZECIWWSKAZANIA 
Stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników żelu. Przewlekłe i ostre stany zapalne, 
objawiające się wydzieliną ropną lub nadmierną 
wydzieliną śluzową, wymagające porady lekarza 
ginekologa.

6. OSTRZEŻENIA
Femimed® Gel Kadefarm nawilżający żel intymny 
przeznaczony jest do stosowania w obrębie pochwy 
i okolic intymnych.
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami 
dopochwowymi (w tym również z dopochwowymi 
preparatami antykoncepcyjnymi). Nie stosować 

w czasie menstruacji lub w przypadku nasilonego 
wydzielania pochwowego. Należy unikać 
przypadkowego kontaktu żelu ze śluzówką oka. 
Jeżeli w trakcie terapii pojawia się uczucie pieczenia 
lub świąd należy przerwać stosowanie produktu 
Femimed® Gel Kadefarm i zasięgnąć porady lekarza 
lub farmaceuty.
W okresie ciąży preparat może być stosowany tylko 
zgodnie z zaleceniami lekarza. 
Femimed® Gel Kadefarm nie jest środkiem 
antykoncepcyjnym.

7. PRZECHOWYWANIE
Aplikator należy przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu (kartonik).
Produkt przechowywać w temperaturze 
od 2 – 25°C, w miejscu niedostępnym 
i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie 
daty ważności umieszczonej na opakowaniu.

8. OPAKOWANIE
Kartonik zawiera tubę z 50 ml żelu, plastikowy 
aplikator dopochwowy oraz instrukcję używania.
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Nie używać jeśli opakowanie jest 
uszkodzone
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Należy uważnie przeczytać instrukcję używania 
znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona 
istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu 
Femimed® Gel Kadefarm nawilżający żel intymny, 
a następnie przechowywać ją, aby w razie 
konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

nawilżający żel intymny
50 ml

Instrukcja używania wyrobu medycznego


