
Navodila za uporabo 

Vaginalne globule 

Sestava 

1 vaginalna globula (skupna masa: 1,7 g) vsebuje: 5 mg natrijevega hialuronata, 10 mg 

sinteznega vitamina E, izvlečke: azijski vodni popnjak 60 mg, slez 60 mg, kamilica 60 mg, 

eterično olje melalevke 60 mg; 20 mg koloidnega silicijevega dioksida in 1483 mg 

polsinteznih gliceridov.  

Uporaba 

Vaginalne globule Feminella Hyalosoft vlažijo vaginalno sluznico, kadar je ta suha zaradi 

hormonskih sprememb v vseh življenjskih obdobjih, še posebej med menopavzo, po porodu, 

med dojenjem ali zaradi kemo- in radioterapije. 

Zaradi svojih vlažilnih lastnosti Feminella vaginalne globule blažijo simptome vaginalne atroi 

je, kot so srbečica, pekoč občutek in občutek napetosti ali neudobja med spolnim odnosom.  

Odmerjanje  

Uporabite 1 vaginalno globulo na dan 10 dni oz. kot vam je svetoval vaš zdravnik. 

Za lajšanje izsušenosti vaginalne sluznice med menopavzo: 

Začetni odmerek: 1 vaginalna tableta na dan, 10-20 dni. 

Vzdrževalni odmerek: 1 vaginalna globula dvakrat na teden.  

Način uporabe 

Feminella vaginalne globule so namenjene samo za vaginalno uporabo. 

Odstranjevanje globule iz pretisnega omota: odlomite eno globulo s traku. Film držite z 

obema rokama med palcem in kazalcem in počasi povlecite narazen. Previdno odstranite 

globulo s plastičnega i lma. S prstom nežno vstavite globulo globoko v nožnico. Najbolje, da 

globulo vstavite pred spanjem.  

Kontraindikacije  

Pri sumu ali pri znani preobčutljivosti ali alergiji na katerokoli sestavino izdelka.  

Opozorila 

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C, pretisne omote shranjujte v škatli za zagotovitev zaščite 

pred vlago in svetlobo. 



Ne uporabljajte sočasno z drugimi vaginalnimi globulami (npr. vaginalnimi kontraceptivi) ali 

s kondomi. Ne uporabljate med menstruacijo ali pri močnem izcedku iz nožnice. Med 

nosečnostjo smete izdelek uporabljati le po nasvetu zdravnika. Dolgotrajna uporaba izdelka 

lahko redko povzroči preobčutljivostne reakcije. V takih primerih prenehajte z uporabi in se 

posvetujte s svojim zdravnikom. Globul ne smete uporabljati po datumu izteka roka 

uporabnosti, ki je odtisnjen na embalaži. Pred uporabo si temeljito umijte roke. Globulo 

vstavite takoj, ko ste jo odstranili iz pretisnega omota. Izdelka ne uporabljajte, če je pretisni 

omot poškodovan. 

Shranjujte nedosegljivo otrokom.  

Izdelovalec 

CSC Pharmaceuticals Handels Gmbh 

Gewerbestrasse 18-20 

A-2102 Bisamberg, Avstrija 

 


