
Medicinos priemonė pažymėta CE atitikties ženklu 

Makšties putos su hialurono rūgštimi ir javų želmenų 
ekstraktu palankiai veikiančios makšties gleivinės 
sutrikimus.

Kas yra Floragyn® Silver
Floragyn®Silver yra CE ženklą turinti medicinos priemonė, sukurta 
kaip unikalios putos. Ant gimdos kaklelio ir makšties gleivinės putos 
suformuoja ploną sluoksnį, taip skatindamos randėjimo procesą ir 
neleisdamos prasidėti uždegimui.

Kokia yra Floragyn® Silver sudėtis
Floragyn®Silver sudėtyje yra hialurono rūgšties (natrio druskos 
pavidalu), javų želmenų ekstrakto ir koloidinio metalinio sidabro.
Dėl sudėtyje esančios hialurono rūgšties Floragyn®Silver ypač 
tinka naudoti kaip pagalbinę priemonę po fizinių gimdos kaklelio 
ir makšties procedūrų: po diatermokoaguliacijos, gydymo lazeriu ir 
krioterapijos (gydymo šalčiu). 
Javų želmenų ekstraktas, kurio sudėtyje yra daug vitamino E, yra 
natūralus drėkinamasis ir eutrofinis aliejus, galintis veikti kaip 
emolientas bei antioksidantas ir kartu su hialurono rūgštimi sukelti 
apsaugomąjį poveikį.
Metalinis sidabras (koloidinės formos) yra žinomas kaip seniausias 
ir patikimas mikrobiocidas. Jis yra bekvapis, beskonis ir labai švelniai 
veikia drėgnus ir jautrius audinius. Jo, kaip konservanto, poveikis 
garantuoja preparato apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo.

Kodėl vartoti Floragyn® Silver 
Floragyn® Silver, vietinio vartojimo produktas, skiriamas esant 
makšties gleivinės pakitimų (sudirgimų, įdrėskimų ar nudegimų) 
arba pokyčių, kuriuos sukelia audinių atsinaujinimo sutrikimas. 
Preparatas skatina odos atsinaujinimą ir randėjimą.

Kaip vartoti
Kaniulę pritvirtinkite prie buteliuko. Kaniulę įstumkite į makštį ir, buteliuką 
laikydami apverstą, išspauskite putas. Vartoti 1-2 kartus per parą.
Po specialios įmautės atidarymo joje esančią kaniulę prieš naudojimą 
būtina nuplauti vandeniu. Kaniulę galima naudoti pakartotinai tik 
prieš tai nuvalius detergentu ir gerai nuplovus šiltu vandeniu. 

Kada negalima vartoti Floragyn® Silver 
Floragyn® Silver vartojimo kontraindikacijų nėra žinoma, išskyrus 
pavienius ir retus padidėjusio jautrumo kuriai nors iš sudedamųjų 
preparato medžiagų atvejus.
Remiantis atliktais biologinio suderinamumo tyrimais,  
Floragyn® Silver dirginamojo ar įjautrinamojo poveikio nesukelia.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Floragyn® Silver, kaip ir bet kokį kitą vietiškai vartojamą preparatą, 
vartojant ilgą laiką, gali pasireikšti lokalaus jautrumo sukeliamas 
odos dirginimas. Jeigu kuris nors šalutinis poveikis pasunkėja ar 
pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, nutraukite 
vartojimą ir pasakykite apie tai gydytojui arba vaistininkui.
Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus arba jei 
pakuotė yra pažeista, Floragyn® Silver vartoti negalima.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE 
VIETOJE.

Specialūs įspėjimai, susiję su vartojimu nėštumo ir žindymo 
laikotarpiu
Prieš vartojant šią priemonę, pasitarkite su gydytoju.

Pranešimai apie toksinį poveikį
Pranešimų apie toksinį poveikį negauta.

Priemonės priežiūra, laikymas ir paruošimas
Talpyklė yra slėginė. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir nelaikyti 
aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. 
Nepradurkite ir nedeginkite netgi po suvartojimo. 
Laikyti atokiai nuo bet kokių užsidegimo šaltinių. 
Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant bet kokios įkaitintos medžiagos. 
Nerūkykite.

Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir priemonei ruošti
Išmetamas talpykles surūšiuokite pagal vietinius reikalavimus.

Sudėtis
Hialurono rūgštis (natrio druskos pavidalu), javų želmenų ekstraktas, 
koloidinis metalinis sidabras, Tween-80, natrio divandenilio fosfato 
dihidratas, kalio vandenilio fosfatas, natūralus augalinis glicerinas, 
p. v. p. k 30, kalio sorbatas, imidazolidinilo šlapalas, kvapiklis s. l. m 
5846, Geranium nerolene kvapiklis, išgrynintas vanduo.

Propelentai
Propanas, butanas, izobutenas (be CFC).

Pakuotė mažmeninei prekybai:
Vienas (1) 50 ml buteliukas + keturios (4) supakuotos kaniulės

Sukurta ir pagaminta Italijoje:
So. Se. PHARM S. r. l.
Via dei Castelli Romani, 22-00040 
Pomezia (Rome), Italija 
www.sosepharm.com

Platintojas Lietuvoje:
UAB „Miečys”
Masiuliškių g. 15, Sutkūnai, Šiaulių raj., LT- 76104
Nemokama tel. linija: 8 800 12 345
www.miecys.lt
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