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Multi-Gyn® ActiGel
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΌΛΌ ΤΌ ΠΑΡΌΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΦΥΛΛΑΔΙΌ ΠΡΌΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΌΥ MULTI-GYN ACTIGEL ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΌ ΓΙΑ ΑΝΑΦΌΡΑ

ΤΟ MULTI-GYN ACTIGEL ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ (BV)

• Μειώνει τις οσμές και τις εκκρίσεις
• Έχει άμεση ανακουφιστική δράση
• Βελτιστοποιεί το pH και τη χλωρίδα του κόλπου 
• Φυσικό προϊόν

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για γυναίκες που υποφέρουν από τα δυσάρεστα συμπτώματα που συνδέονται με τη 
Βακτηριακή Κολπίτιδα (BV).
Το Multi-Gyn ActiGel είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση 
της Βακτηριακής Κολπίτιδας και των σχετιζόμενων ενοχλήσεών της, όπως 
λεπτόρρευστες γκριζωπές εκκρίσεις, οσμή ιχθύος, κνησμός, ερεθισμοί, ευαισθησία, 
ερυθρότητα και πόνος. 

Το προϊόν αυτό δεν ενδείκνυται για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-GYN ACTIGEL

Το Multi-Gyn ActiGel βασίζεται στο πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR. Αυτό το φυσικό, 
φυτικής προέλευσης συστατικό έχει τη μοναδική ιδιότητα να προστατεύει τον 
ευαίσθητο κολπικό ιστό από τα επιβλαβή βακτήρια με έναν φυσικό και ασφαλή 
τρόπο. Το Multi-Gyn ActiGel ενισχύει επίσης τη φυσική διαδικασία ίασης. Αποκαθιστά 
άμεσα τη βέλτιστη οξύτητα του κόλπου (τιμή pH). Αυτό το ελαφρά όξινο 
περιβάλλον υποστηρίζει την ανάπτυξη των καλών βακτηρίων σας (λακτοβάκιλλοι), 
βελτιστοποιώντας την κολπική σας χλωρίδα.
Είναι μια πολύ ήπια και ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία χωρίς καμία γνωστή 
επιβλαβή παρενέργεια. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

•  Για την αντιμετώπιση της Βακτηριακής Κολπίτιδας (BV) εφαρμόστε επαρκή 
ποσότητα Multi-Gyn ActiGel μέσα στον κόλπο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα 
για περίοδο τουλάχιστον 5 ημερών. Συνιστούμε μία εφαρμογή πριν από τη 
βραδινή κατάκλιση.

•  Για κολπικές ενοχλήσεις όπως κνησμός και ερεθισμοί εφαρμόστε επαρκή 
ποσότητα Multi-Gyn ActiGel τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ή όποτε χρειάζεστε 
ανακούφιση.

Το Multi-Gyn ActiGel δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 συνεχόμενων ημερών. Αυτό επιτρέπει στην κολπική χλωρίδα να 
αυτορυθμιστεί χωρίς υποστήριξη.

Σε περίπτωση επίμονων ή επανεμφανιζόμενων ενοχλήσεων, θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Μπορεί να νιώσετε μια αίσθηση καύσου και/ή μουδιάσματος μετά την εφαρμογή.  
Αυτή η αίσθηση είναι φυσιολογική και θα υποχωρήσει γρήγορα. 

ΤΟ MULTI-GYN ACTIGEL ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Το Multi-Gyn ActiGel είναι ένα φυσικό προϊόν, βασισμένο στο σύμπλοκο 2QR. 
Δεν περιέχει άρωμα, ορμόνες και συστατικά ζωικής προέλευσης. 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Xanthan Gum, Glycerin, 
Caprylyl Glycol.
*2QR-complex: πατενταρισμένο συστατικό με καθαρισμό εκχυλίσματος αλόης 
(Aloe Barbadensis).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Όι αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά του Multi-Gyn ActiGel είναι πολύ σπάνιες. 
Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε δοκιμαστικά μια μικρή ποσότητα στο εσωτερικό 
του βραχίονα. Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα και κνησμός, συνιστούμε να μη 
χρησιμοποιήσετε το Multi-Gyn ActiGel.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επειδή το Multi-Gyn ActiGel έχει βέλτιστη οξύτητα για τον κόλπο και το σπέρμα είναι 
αλκαλικό, η χρήση του Multi-Gyn ActiGel μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα του 
σπέρματος. Συνεπώς, το Multi-Gyn ActiGel δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά 
τη διάρκεια της ωορρηξίας όταν επιθυμείτε να μείνετε έγκυος. Δεν υπάρχουν άλλες 
γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα.

ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για τη χρήση του Multi-Gyn ActiGel κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Συζητήστε τις επιλογές με τον γιατρό 
σας.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΥΣ
Το Multi-Gyn ActiGel δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με 
προφυλακτικά. Η επίδραση σε πεσσό δεν είναι γνωστή.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑΜΠΟΝ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ 
Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε το Multi-Gyn ActiGel παράλληλα με ταμπόν 
και κολπικές πλύσεις. Mπορεί να απομακρύνουν το Multi-Gyn ActiGel (ή 
μέρος του) από τον κόλπο και να μειώσουν έτσι την αποτελεσματικότητα του 
προϊόντος.  

ΦΥΛΑΞΗ

Το Multi-Gyn ActiGel πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 10ºC και 25ºC 
(θερμοκρασία δωματίου). Το Multi-Gyn ActiGel θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο 
μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε το Multi-Gyn ActiGel μετά την ημερομηνία 
λήξης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-GYN ACTIGEL

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σε περίπτωση ενοχλήσεων στην εξωτερική ευαίσθητη περιοχή (αιδοίο) μπορείτε να εφαρμόσετε το Multi-Gyn ActiGel με το δάκτυλό σας. Να πλένετε πάντοτε τα χέρια σας 
πριν από την εφαρμογή. 

1. Αφαιρέστε το πώμα από το 
σωληνάριο. Χρησιμοποιήστε το πίσω 
μέρος του πώματος για να τρυπήσετε 
το σφραγισμένο σωληνάριο πριν από 
την πρώτη χρήση.

2. Κρατήστε το σωληνάριο στο ένα 
χέρι και τοποθετήστε τον δείκτη του 
άλλου χεριού κοντά στο σωληνάριο, 
όπως δείχνει η εικόνα. Πιέστε απαλά 
το σωληνάριο. Συνεχίστε να το πιέζετε 
μέχρι να έχετε επαρκή ποσότητα επάνω 
στον δείκτη σας, όπως δείχνει η εικόνα.

3. Η ποσότητα επάνω στον δείκτη θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο η άκρη 
του δακτύλου σας (περ. 2 ml).

4. Εφαρμόστε τη γέλη στην εξωτερική 
ευαίσθητη περιοχή.
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• EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το ειδικό εξάρτημα εφαρμογής που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της γέλης μέσα στον κόλπο. Μπορεί να βιδωθεί πάνω στο 
σωληνάριο. Μετά τη χρήση μπορείτε να αφήσετε το εξάρτημα εφαρμογής πάνω στο σωληνάριο, να το ξεπλύνετε με ζεστό νερό και μετά να τοποθετήσετε το πώμα επάνω 
στο εξάρτημα εφαρμογής. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να εφαρμόσετε τη γέλη εσωτερικά με το δάκτυλό σας αντί να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα εφαρμογής. Πλύντε τα 
χέρια σας και εφαρμόστε τουλάχιστον την ποσότητα ενός ακροδάκτυλου στην άκρη του δείκτη σας και εισάγετέ τον στον κόλπο σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ένας υγιής κόλπος φιλοξενεί διάφορα βακτήρια – την κολπική χλωρίδα – που βρίσκονται σε ισορροπία. Όταν διαταραχθεί το φυσικό περιβάλλον ή το pH του κόλπου, 
μπορεί να αναπτυχθούν επιβλαβή βακτήρια και μικρόβια. Η βακτηριακή κολπίτιδα (BV) και οι μυκητιάσεις είναι πολύ συχνές και τα σχετικά συμπτώματα και οι ενοχλήσεις 
μπορούν να κάνουν τη ζωή σας δύσκολη. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε τις μολύνσεις το συντομότερο δυνατόν, ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να 
αναγνωρίσετε τα συμπτώματά σας. Τα συμπτώματα και οι ενοχλήσεις από τη βακτηριακή κολπίτιδα και τις μυκητιάσεις διαφέρουν. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αρχίζει 
με την κατανόηση του προβλήματος. Όι παρακάτω πληροφορίες εξηγούν τι είναι η βακτηριακή κολπίτιδα και οι μυκητιάσεις και πώς διαφέρουν τα συμπτώματα των 
μολύνσεων αυτών.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ
Τι είναι η Βακτηριακή Κολπίτιδα (BV);
Η βακτηριακή κολπίτιδα προκαλείται από την υπέρμετρη ανάπτυξη ενός ή 
περισσότερων κακών βακτηρίων που συναντώνται φυσιολογικά στον κόλπο. 
Συνήθως, τα «καλά» βακτήρια (λακτοβάκιλλοι) υπερτερούν αριθμητικά των 
κακών. Εάν όμως υπάρχουν πάρα πολλά κακά βακτήρια, διαταράσσουν τη φυσική 
ισορροπία των μικροοργανισμών στον κόλπο και προκαλούν βακτηριακή κολπίτιδα.

Πώς θα καταλάβω ότι έχω Βακτηριακή Κολπίτιδα;
Μπορεί να παρατηρήσετε μια διαφορά στις εκκρίσεις του κόλπου σας. Όι εκκρίσεις 
μπορεί να είναι λεπτόρρευστες, υδαρείς και διάφανες ή γκρίζας απόχρωσης και 
μπορεί να είναι περισσότερες από το συνηθισμένο. Εάν έχετε βακτηριακή κολπίτιδα, 
οι εκκρίσεις σας πιθανόν να έχουν δυσάρεστη οσμή ιχθύος, ιδιαίτερα μετά από 
σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. Μπορεί επίσης να εμφανίσετε κολπικές 
ενοχλήσεις, όπως κνησμό, ερεθισμούς, ευαισθησία, ερυθρότητα και πόνο. Η κολπική 
οξύτητα στη βακτηριακή κολπίτιδα είναι πάντα μη φυσιολογική, με περισσότερο 
αλκαλικό pH πάνω από 5. Κάποιες γυναίκες δεν έχουν συμπτώματα, κάτι που 
καθιστά δύσκολη την αναγνώριση της βακτηριακής κολπίτιδας.

Χρειάζεται αντιμετώπιση;
Η βακτηριακή κολπίτιδα δεν είναι επικίνδυνη μόλυνση. Είναι όμως ιδιαίτερα 
ενοχλητική και μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής σας. Για 
τον λόγο αυτό, όταν υποφέρετε από μολυσματικές ενοχλήσεις, ενδείκνυται η 
αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εγκύους. Συζητήστε 
τις επιλογές με τον γιατρό σας.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
Τι είναι οι κολπικές μυκητιάσεις;
Η κολπική μυκητίαση είναι μια μόλυνση από μύκητες που προκαλεί ερεθισμό, 
εκκρίσεις και έντονο κνησμό στον κόλπο και στο αιδοίο - οι ιστοί στην είσοδο του 
κόλπου. 

Πώς θα καταλάβω ότι έχω μυκητίαση;
Πολύ συχνά θα παρατηρήσετε άοσμες λευκές εκκρίσεις με παχύρρευστη υφή όπως 
το τυρί cottage. Μπορεί να εμφανίσετε και άλλες κολπικές ενοχλήσεις όπως κνησμό, 
ερεθισμούς, ευαισθησία, ερυθρότητα και πόνο.

Χρειάζεται αντιμετώπιση;
Η μυκητίαση δεν είναι μια επικίνδυνη κολπική μόλυνση. Ωστόσο, είναι πολύ 
ενοχλητική και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής σας. Για 
τον λόγο αυτό, όταν υποφέρετε από μολυσματικές ενοχλήσεις, ενδείκνυται η 
αντιμετώπιση. 
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1. Αφαιρέστε το πώμα από το 
σωληνάριο. Χρησιμοποιήστε το πίσω 
μέρος του πώματος για να τρυπήσετε 
το σφραγισμένο σωληνάριο πριν από 
την πρώτη χρήση.

5. Εισάγετε το εξάρτημα εφαρμογής, το 
οποίο παραμένει επάνω στο σωληνάριο, 
μέσα στον κόλπο όπως δείχνει η εικόνα. 
Το εξάρτημα εφαρμογής είναι μικρότερο 
από τον κόλπο και δεν θα τραυματίσει 
τον τράχηλο (άνοιγμα της μήτρας).

2. Συνδέστε το εξάρτημα εφαρμογής, 
που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία, 
βιδώνοντάς το πάνω στο σωληνάριο.

6. Πιέστε απαλά το σωληνάριο. 
Χρειάζεστε τουλάχιστον την ποσότητα 
που αντιστοιχεί στην άκρη ενός 
δακτύλου. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα 
εάν εφαρμόσετε μεγαλύτερη ποσότητα.

3. Αφαιρέστε το μικρό πώμα από το 
εξάρτημα εφαρμογής.

7. Μετά τη χρήση μπορείτε να αφήσετε 
το εξάρτημα εφαρμογής πάνω στο 
σωληνάριο και να το ξεπλύνετε με 
ζεστό νερό.

4. Κρατήστε το σωληνάριο στο ένα χέρι 
και πιέστε απαλά μέχρι να βγει η γέλη 
από το εξάρτημα εφαρμογής. Όταν 
βγει η γέλη ξέρετε ότι το εξάρτημα 
εφαρμογής έχει γεμίσει με γέλη και 
είναι έτοιμο για χρήση. Δοκιμάστε 
την ποσότητα που θα βγει από την 
άκρη πιέζοντας ελαφρά: χρειάζεστε 
τουλάχιστον την ποσότητα που 
αντιστοιχεί στην άκρη του δακτύλου 
(περ. 2 ml).  

8. Τοποθετήστε το μικρό πώμα και πάλι 
πάνω στο εξάρτημα εφαρμογής.

Κατασκευαστής:
BioClin BV, Blaak 555 
3011 GB Rotterdam, Όλλανδία

Διανομέας: 
Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε.
Τατοΐου 97Α & Μάνης, 
14451 Μεταμόρφωση, Αττική 
Τηλ.: +30 2105787113-4, Fax: +30 
2105787148 
www.virtuspharma.care




