
Περί της Κολπικής Ατροφίας
Η κολπική ατροφία ενδέχεται να εμφανιστεί σε όλες 
τις γυναίκες, αλλά είναι πιο συχνή σε εμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες, και η πάθηση μπορεί να είναι ενοχλητική στην 
καθημερινότητα.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κολπική ξηρότητα, 
αίσθημα καύσου, πόνο και δυσφορία.

Πώς λειτουργεί
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy είναι ένας 
τοπικός ενυδατικός παράγοντας, που ενεργεί ως 
μεμβράνη επί του κολπικού βλεννογόνου, παρέχοντας 
ανακούφιση από τα συμπτώματα που συνδέονται με 
την κολπική ατροφία, όπως η ξηρότητα, το αίσθημα 
καύσου, ο πόνος και η δυσφορία.
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy προσκολλάται 
στον κολπικό βλεννογόνο, βοηθώντας στον σχηματισμό 
ενός προστατευτικού φραγμού. Η κατάσταση της 
κολπικής χλωρίδας βελτιώνεται λόγω της διατήρησης 
της ενυδάτωσης στους κολπικούς ιστούς.
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy υποστηρίζει τη 
φυσική διαδικασία επούλωσης του κατεστραμμένου 
ιστού, διεγείροντας τη φυσική υγρασία στον κόλπο, 
βοηθώντας στη βελτιστοποίηση της κατάστασης του 
κολπικού ιστού.

Ενδείξεις AQUASOL Femina Vaginal Atrophy
• Όταν έχετε συμπτώματα κολπικής ατροφίας όπως  
 ξηρότητα, αίσθημα καύσου, πόνο και δυσφορία.

• Όταν θέλετε να προλάβετε την κολπική ατροφία.

Πώς χρησιμοποιείται
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy εφαρμόζεται 
στον κόλπο και την περιβάλλουσα κολπική περιοχή για 
ανακούφιση από τα συμπτώματα κολπικής ατροφίας.
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy μπορεί να 

εφαρμοστεί και μέσα στον κόλπο με τη χρήση των 5 
παρεχόμενων απλικατέρ μιας χρήσης.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy είναι συμβατό 
με τη χρήση προφυλακτικών από λάτεξ.

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στην περίπτωση δυσφορίας στην εξωτερική ευαίσθητη 
περιοχή, μπορείτε να εφαρμόσετε το AQUASOL 
Femina Vaginal Atrophy με το δάχτυλο (πάντα να 
προσέχετε να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά 
την εφαρμογή). 

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy έχει ειδικά 
απλικατέρ, που βιδώνουν επάνω στο σωληνάριο. Αυτά 
τα απλικατέρ σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε το προϊόν 
μέσα στον κόλπο. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας καλά 
πριν και μετά την εφαρμογή.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το σωληνάριο. Πριν από την  
 πρώτη χρήση, τρυπήστε το σωληνάριο με το άκρο του  
 καπακιού.

2. Βιδώστε το απλικατέρ στο άνοιγμα του σωληναρίου.

3. Τραβήξτε το έμβολο για να γεμίσετε το απλικατέρ,  
 πιέζοντας ταυτόχρονα το σωληνάριο, έως ότου  
 σταματήσει το έμβολο (μία δόση).

4. Ξεβιδώστε το απλικατέρ από το σωληνάριο και βρείτε  
 μια άνετη θέση, ώστε να εισάγετε το απλικατέρ μέσα  
 στον κόλπο. Πιέστε απαλά το έμβολο και αδειάστε όλη  
 τη δόση του προϊόντος μέσα στον κόλπο (μπορείτε  
 επίσης να εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση της κρέμας  
 στην άκρη του απλικατέρ για να διευκολυνθεί η  
 εισαγωγή στον κόλπο). 

5. Πετάξτε το απλικατέρ μετά από τη χρήση.



έχει υποστεί φθορές. Nα μη χρησιμοποιείται μετά την 
ημερομηνία λήξης που εμφανίζεται στη συσκευασία. 
Kλείνετε το καπάκι μετά από κάθε εφαρμογή.

Παρακαλούμε σημειώστε
Μετά την εφαρμογή ενδέχεται να νιώσετε ένα 
αίσθημα μυρμηκίασης και/ή καψίματος, το οποίο είναι 
φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται συνεχώς για περισσότερες από 30 
διαδοχικές ημέρες. 
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy δεν είναι 
μικροβιοκτόνο ή φάρμακο.
Σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων 
ενοχλήσεων, πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με το 
γιατρό σας.
Το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος ή 
θηλάζετε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη 
χρήση.
Το προϊόν δεν είναι σπερματοκτόνο και δεν παρέχει 
προστασία έναντι της εγκυμοσύνης.
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy διατηρεί τη 
βέλτιστη κολπική οξύτητα και το σπέρμα είναι αλκαλικό, 
οπότε η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να μειώσει την 
δραστικότητα του σπέρματος. Συνεπώς, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει επιθυμία εγκυμοσύνης.

Πιθανές αλληλεπιδράσεις:
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που 
να προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή και 
χορήγηση κολπικών ενυδατικών κρεμών και οιστρο- 
γόνων, είτε από το στόμα ή τοπικά εφαρμοζόμενα. Στην 
περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, συμβουλευτείτε το 
φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.

Μέγεθος συσκευασίας: Σωληνάριο 30ml με 
5 απλικατέρ μίας χρήσης.        
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Εφαρμογή
Για την πρόληψη των συμπτωμάτων που σχετίζονται με 
την κολπική ατροφία, εφαρμόστε το AQUASOL Femina 
Vaginal Atrophy μία φορά ημερησίως για τουλάχιστον 
5 ημέρες.
Για την ανακούφιση από την ξηρότητα και τον ερεθισμό, 
εφαρμόστε όπως και όταν απαιτείται.
Για την τόνωση της φυσικής υγρασίας του κόλπου, 
εφαρμόστε το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy κάθε 
μέρα πριν από τον ύπνο.
Μετά από συνεχή χρήση 30 ημερών, διακόψτε 
την εφαρμογή τουλάχιστον για μία εβδομάδα πριν 
ξαναρχίσετε τη θεραπεία.

Σύσταση:
Aqua, Cetearyl Olivate, C12-13 Alkyl Lactate, Cetearyl 
Alcohol, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sorbitan  
Olivate, Dimethicone, Betaine, Paraffinum Liquidum, 
Butyrospermum Parkii Butter, Hydroxyethylcellulose, 
Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis  
Leaf Juice, Dimethicone/peg-10/15 Crosspolymer,  
Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Cera Alba, Panthenol, 
Potassium Sorbate, Sodium Hyaluronate, Tamarindus 
Indica Seed Polysaccharide, Xylitylglucoside, Anhydrox-
ylitol, Disodium Edta, Lactic Acid, Xylitol, Allantoin, 
Oleyl Alcohol, Glucose, Dipropylene Glycol, Dioscorea 
Villosa Root Extract, Sodium Carboxymethyl Betaglu-
can, Sodium Citrate, Glycine Soja Sterols, Tocopherol, 
Sodium Benzoate, Citric Acid.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, που 
να προκύπτουν από τη χρήση του AQUASOL Femina  
Vaginal Atrophy. Ωστόσο, να μη χρησιμοποιείται σε 
περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα 
συστατικά.
Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα 
της κρέμας στο εσωτερικό μέρος του αντιβραχίονα. 
Εάν εμφανιστούν κόκκινα σημάδια, συνιστούμε να μην 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Ενημερώστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για 
οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν επιμένουν 
τα συμπτώματα.

Προειδοποιήσεις
Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy προορίζεται για 
ατομική χρήση και δεν πρέπει να να χρησιμοποιείται 
από άλλα άτομα. Μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε 
το προϊόν. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μακριά από 
το άμεσο φως και σε θερμοκρασία δωματίου (μεταξύ 
5°και 30°C). Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία 

Σύμβολα που προβάλλονται

Σήμανση CE που χορηγείται από τον Κοινοποιημένο 
Φορέα 0477

Κατασκευαστής

Ημερομηνία λήξης Αριθμός παρτίδας

Αποθηκεύετε μεταξύ 5° και 30°C

Δείτε τις οδηγίες για τη χρήση πριν χρησιμοποιήσετε 
το προϊόν


