
Zastosowanie: Wyrób medyczny wspomagający:
• Procesy kontroli i reepitalizacji (odbudowy) strefy przekształceń nabłonkowych szyjki 

macicy w celu zapobiegania ryzyku występowania  śródnabłonkowych zmian małego 
stopnia (LSIL) wywołanych  przez wirus HPV.

• Leczenie zmian  śródnabłonkowych wywołanych  przez wirus HPV.
• Naprawę i reepitalizację uszkodzeń błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.
• Leczenie suchości błony śluzowej pochwy.
• Przywrócenie równowagi mikrobiologicznej pochwy.
• Poprawę ogólnego stanu pochwy.
• Stworzenie warunków do szybkiego gojenia się uszkodzeń na skutek drapania 

spowodowanego świądem i pieczeniem.

W przypadku uszkodzeń, które powodują świąd i/lub pieczenie tworzy warstwę  ochronną, 
która szybko łagodzi dolegliwości, tworząc odpowiednie warunki przyspieszające naturalny 
proces gojenia.

Dawkowanie: Aplikator służy do jednorazowego użycia, jego zawartość należy stosować  
dopochwowo, najlepiej wieczorem przed snem. Ścisnąć opakowanie tak, aby opróżnić 
zawartość aplikatora i delikatnie wyjąć. Nie podmywać się.
Wyrzucić jednorazowy aplikator.
Zaleca się stosowanie raz dziennie przez 21 dni, a następnie co drugi dzień, w zależności od 
zaleceń lekarza.

Działanie: Żel dopochwowy, którego właściwości umożliwiają:
• Stworzenie warstwy ochronnej w stre�e przekształceń nabłonkowych szyjki macicy w celu 

zapobiegania ryzyku integracji wirusa HPV.
• Przyspieszenie procesu gojenia, jeśli stosowany jest we wspomaganiu leczenia zmian 

śródnabłonkowych wywołanych przez wirus HPV w obrębie błony  śluzowej szyjki macicy i 
pochwy.

Główne działanie składników żelu dopochwowego Papilocare®:

• Niosomy kwasu hialuronowego: ich głównym działaniem jest nawilżenie 
powierzchniowe tkanek, nadanie im elastyczności. 

• Niosomy β-glukanu: dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym umożliwiają 
utrzymanie  naturalnej  struktury i funkcji skóry oraz błon śluzowych.

• Fitosomy wąkrotki azjatyckiej (Centella Asiatica): odbudowują błonę śluzową.

• BioEcolia®: oligosacharyd, który stymuluje namnażanie korzystnej  �ory bakteryjnej i 
przywraca równowagę mikrobiologiczną pochwy.

• Aloes (Aloe Vera): działa nawilżająco, wspomaga reepitalizację (odbudowę nabłonka) i 
regenerację pochwy.

• Wrośniak różnobarwny (Coriolus Versicolor): wspomaga reepitalizację  zmian 
śródnabłonkowych i mikrouszkodzeń  w obrębie szyjki macicy i pochwy.

• Wyciąg z miodly indyjskiej (Neem): działanie emoliencyjne (natłuszcza i nawilża 
nabłonek), które przyspiesza naturalny proces gojenia  oraz łagodzi podrażnienia i świąd. 

Ostrzeżenia: Nie należy stosować w przypadku rozpoznanej nadwrażliwości na 
którykolwiek składnik. Jeśli po zastosowaniu występują dolegliwości związane z użyciem 
produktu, należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem. W przypadku ciąży 
należy skonsultować się z lekarzem.

Bezzapachowy. pH=5
Poprawia komfort podczas stosunków płciowych.
Może być stosowany razem z prezerwatywą.

Zawartość opakowania: 7 jednorazowych aplikatorów po 5 ml.

Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Żel przyspieszający reepitalizację (odbudowę nabłonka) w obrębie 
strefy przekształceń nabłonka szyjki macicy stosowany w pro�laktyce i 

wspomaganiu leczenia zmian wywołanych przez wirus HPV.

Wytwórca: Dystrybutor:

PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.
Av. Miguel Hernández 21, bajo

46450 Benifaió (Valencia)
Hiszpania

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői ut 19-21.
1103 Budapeszt
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Żel dopochwowy
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