
Recomandări pentru utilizare. Dispozitiv medical util pentru:

• Controlul și reepitelizarea zonei de transformare a colului uterin pentru a preveni riscul 
de apariție a leziunilor (LSIL) cauzate de HPV.

• Tratamentul coadjuvant al leziunilor intraepiteliale cauzate de HPV.
• Repararea și reepitelizarea leziunilor mucoasei cervico-vaginale.
• Tratamentul uscăciunii mucoasei cervico-vaginale.
• Reechilibrarea micro�orei vaginale.
• Îmbunătățirea sănătății vaginale.
• Crearea condițiilor pentru o vindecare rapidă a leziunilor cauzate de scărpinat datorită 

senzației de arsură  și mâncărimii.

În cazul leziunilor care provoacă mâncărime și / sau prurit: formează un �lm de protecție 
care reduce rapid disconfortul, creând condițiile potrivite pentru a favoriza procesul 
natural de vindecare.

Instrucțiuni de utilizare: Aplicați o canulă cu doză unică în zona vaginală, de preferință 
înainte de culcare. Apăsați recipientul pentru a goli conținutul acestuia și îndepărtați-l 
ușor, fără clătire.
Aruncați canula cu doză unică.
Se recomandă aplicarea o dată pe zi timp de 21 de zile, iar apoi tot a doua zi, conform 
prescripției medicale.

Mod de acțiune.  Gel vaginal ale cărui proprietăți permit:

• Formarea unei bariere de apărare în zona de transformare a colului uterin pentru a 
preveni riscul de pătrundere a HPV.

• O îmbunătățire a procesului de vindecare atunci când este utilizat ca și coadjuvant în 
tratamentul leziunilor intraepiteliale cauzate de HPV la nivelul mucoasei cervico-vaginale.

Principalele acțiuni ale componentelor Papilocare®, Gel Vaginal:  

• Niosomi de acid hialuronic: acțiunea lor principală este hidratarea super�cială a 
țesuturilor, asigurând elasticitatea.

• Niosomi de β-glucan: datorită proprietăților lor antioxidante mențin structura și 
funcționalitatea naturală a pielii și a membranelor mucoase.

• Fitosomi din Centella asiatică: acțiune de reparare a membranelor mucoase.

• BioEcolia®: alfa-oligoglucan care stimulează creșterea �orei bacteriene bene�ce și 
reechilibrează micro�ora din zona cervico-vaginală.

• Aloe vera: acțiune hidratantă, reepitelizantă și reparativă la nivelul mucoasei vaginale.

• Coriolus versicolor: acțiune reepitelizantă a leziunilor și micro-leziunilor de la nivelul 
zonei cervico-vaginale.

• Extract de Neem: acțiune emolientă care favorizează procesul natural de vindecare cu 
ameliorarea simptomelor de roșeață și mâncărime.

Avertisment: A nu se utiliza la persoane cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre 
ingredientele sale. Dacă după aplicare simțiți disconfort, întrerupeți utilizarea și adresați-vă 
medicului. Dacă sunteți gravidă, adresați-vă medicului înainte de utilizare.

Fără parfum. pH = 5
Îmbunătățește relațiile sexuale.
Compatibil cu prezervativele.
 
Prezentare: 7 canule cu doză unică a câte 5 ml

Păstrați produsul într-un loc răcoros și uscat.
Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Gel vaginal

Gel reepitelizant al zonei de transformare a colului uterin pentru 
prevenirea și tratamentul coadjuvant al leziunilor cauzate de HPV 
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