
Felhasználási javaslat: Orvostechnikai eszköz,
• a méhnyak transzformációs zónájának megóvására és hámszövetének helyreállítására, a 

HPV okozta elváltozások (LSIL) kialakulásának megelőzésére;
• a hámszövetben a HPV okozta elváltozások (intraepiteliális léziók) kiegészítő kezelésére;
• a méhnyaki-hüvelyi nyálkahártya elváltozásainak kezelésére és a hámszövet helyreállítására;
• a méhnyaki-hüvelyi nyálkahártya szárazságának kezelésére;
• a hüvely�óra egyensúlyának helyreállítására;
• a hüvely egészségének javítására;
• az égető és viszkető érzés miatti vakarás okozta elváltozások gyors gyógyulásának 

elősegítésére.

Viszketést és/vagy prurituszt okozó elváltozások esetében egy védő �lmréteget alakít ki, ami 
gyorsan enyhíti a kellemetlen érzést, és megteremti a megfelelő feltételeket a természetes 
sebgyógyuláshoz.

A felhasználás módja: Egy egyadagos tubusnyi mennyiséget kell a hüvelybe juttatni, 
lehetőség szerint lefekvés előtt. Nyomja össze a tubust, a tartalma kijuttatásához, majd 
öblítés nélkül óvatosan vegye ki!
Dobja ki az egyadagos tubust!
Napi egyszer javasolt alkalmazni, 21 napon keresztül, és ezután minden másnap, az orvos 
utasítása szerint.

Hatásmód. Hüvelygél, aminek tulajdonságai lehetővé teszik:
• a méhnyak transzformációs zónájában egy védőgát kialakítását, ezzel megelőzve a HPV 

beépülésének (integrációjának) kockázatát.
• a gyógyulási folyamat felgyorsítását, a hámszövetben a HPV okozta elváltozások kiegészítő 

kezeléseként alkalmazva.

A Papilocare® hüvelygél összetevőinek fő hatásai:  

• Hialuronsav nioszómák: : fő hatásuk a szövetek felületi hidratálása, és ezáltal 
rugalmasságuk biztosítása.

• β-glukán nioszómák: antioxidáns tulajdonságaik révén fenntartják a bőr és a 
nyálkahártyák struktúráját és természetes működését.

• Centella asiatica �toszómák: gyógyhatás a nyálkahártyán.

• BioEcolia®: alfa-oligoglukán, ami serkenti a hasznos baktérium�óra növekedését és 
helyreállítja a méhnyaki-hüvelyi zónában a mikro�óra egyensúlyát.

• Aloe vera: hidratálás, a hámszövet helyreállítása, és a hüvely nyálkahártyájára kifejtett 
gyógyhatás.

• Coriolus versicolor: a hámszövet helyreállítása a méhnyaki-hüvelyi elváltozásoknál és 
mikroelváltozásoknál.

• Neem kivonat: bőrpuhító hatás, elősegíti a természetes sebgyógyulást a bőrpirosodás és 
viszketés enyhítésével.

Figyelmeztetés: Nem alkalmazható olyan embereknél, akiknél ismert túlérzékenység áll 
fenn a termék bármelyik összetevőjével szemben. Ha az alkalmazást követően bármilyen 
kellemetlen érzést tapasztal, hagyja abba az alkalmazást és forduljon orvoshoz. Terhesség 
esetén kérje ki kezelőorvosa véleményét a kezelés elkezdése előtt.

Illatanyagmentes. pH = 5
Elősegíti a közösülést.
Óvszer alkalmazása mellett is használható.

Csomag tartalma: 7 db 5 ml-es, egyadagos tubus.

Száraz hűvös helyen tartandó.
Gyermekektől elzárva tartandó!

Gél a méhnyak transzformációs zónájában lévő hámszövet (epitélium) 
helyreállítására, és a HPV okozta elváltozások (léziók) megelőzésére és 

kiegészítő kezelésére
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Hüvelygél
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