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1.  Опис продукту

Вагінальні супозиторії Gynauxil — це медичний засіб у формі 
затверділої олійно-водної емульсії, що містить інгредієнти, які 
сприяють адгезії до слизової оболонки піхви. Мукоадгезивні 
властивості супозиторіїв Gynauxil сприяють появі бар’єру на 
слизовій оболонці піхви, що сприяє підтримці належного стану 
статевих шляхів та інтимних зон: правильного зволоження та 
живлення епітелію, а також стимулює розвиток природної бак- 
теріальної флори. Супозиторії містяться в окремих блістерних 
прорізах, розділених перфорацією.

Вагінальні супозиторії
Інструкція для застосування 

2. Склад 

Gynauxil містить гіалуронову кислоту у формі частково зволо- 
женого гіалуронану та поживні речовини, які стимулюють ріст 

3. Опис властивостей

бактерій Lactobocillus, які є основним компонентом нормального 
вагінального біоценозу.
Склад: глюкоза, дріжджовий екстракт, гіалуронат натрію, молочна 
кислота, ацетат натрію, хлорид натрію, хлорид калію, сульфат 
магнію, сульфат марганцю, жирна основа: тригліцериди жирних 
кислот, вода, поліоксиетиленсорбітан моноолеат, етоксильований 
цетостеариловий спирт, моногліцерид рицинолевої кислоти.

Після введення у піхву та розчинення при температурі тіла 
супозиторія Gynauxil перетворюється на мукоадгезивну емульсію, 
яка контактує зі слизовою оболонкою. Гіалуронова кислота має 
властивості, які відновлюють епітелій, підтримують вологу, сти- 
мулюють процеси відновлення і оновлення тканин. Екстракт 
дріжджів є джерелом вітамінів групи В, а також амінокислот і 
нуклеотидів, разом з електролітом водної фази емульсії сприяє 
селективному розмноженню бактерій Lactobacillus.

4. Показання

Відновлення або підтримання належного pH, що створює умови для 
пригнічення бактеріальних та грибкових інфекцій. Полегшення 
симптомів, пов’язаних із сухістю піхви, у тому числі викликаних 
дефіцитом естрогену.
Зміцнення природної бактеріальної флори піхви, наприклад, після 
антибіотикотерапії, пологів, менструації в період ендокринних 



5. Спосіб використання

Супозиторію необхідно глибоко помістити в піхву.

розладів, у разі зниження кількості молочнокислих бактерій у 
вагінальному біологічному тесті. Протидія станам атрофії слизо- 
вої оболонки піхви.

Застосовувати супозиторії найкраще на ніч.

Для того, щоб витягти супозиторії, слід розірвати упаковання 
вздовж перфорації, потім розкрити комірку. Застосуйте супози- 
торію відразу після того, як дістали ї ї з комірки.
Супозиторії можуть мати бежевий колір. Це пов’язано з наявністю 
екстракту дріжджів і глюкози в препараті, проте не впливає на 
якість продукту.

6. Протипоказання та застереження

Не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з 
компонентів препарату. Якщо у вас є сумніви, проконсультуйтеся 
про використання препарату з гінекологом. Не використовувати 
під час менструації. Після введення свічки не вступайте в статевий 
акт. Не застосовуйте супозиторії Gynauxil для лікування 
генітальних інфекцій та запалень. Будьте особливо обережні, якщо 
ви схильні до алергії. Якщо після використання препарату 
з’явилися екзема, набряк, свербіж або інші неприємні симптоми в 
області вульви, припиніть використання та зверніться до лікаря. 
Не використовуйте продукт разом з іншими препаратами, які 
вводяться вагінально. Сумісність продукту з матеріалами 
бар’єрної контрацепції, такими як кільця, діафрагми або 
внутрішньоматкові спіралі (латекс, поліуретан), не були перевірені, 
тому супозиторії Gynauxil не рекомендується використовувати 
одночасно з цими засобами. Вагітним жінкам і матерям, які 
годують груддю, використовувати продукт можна тільки після 
консультації з гінекологом.

Не використовуйте, якщо первинна упаковка пошкоджена. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.

7.  Зберігання

Зберігати продукт при температурі не вище 25°С. Не пере- 
вищуйте рекомендовану температуру зберігання. Для забез- 
печення потрібної температури препарат можна помістити в 
холодильник (2-8°C).

8. Виробник

Дата оновлення інструкції: 24.02.2020

“Polski Lek – Dystrybucja” Sp.z o.o. 
Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Жінки з менструацією / жінки репродуктивного віку: вводити по 
1 супозиторії щодня протягом п’яти днів поспіль, починаючи з 
1-го дня після закінчення менструації. Продовжуйте діяти за цією 
схемою протягом 2-3 послідовних менструальних циклів або до 
тих пір, поки не відчуєте себе краще. Ваш лікар може призначити 
інший метод застосування, до якого слід адаптуватися.
Жінки в період менопаузи та постменопаузи: вводити по 1 
супозиторії день за днем протягом 10 днів поспіль або відповідно 
до рекомендацій лікаря. Зробити перерву приблизно на 2 тижні, 
після чого можна відновити використання. При появі менструації 
застосування слід припинити і відновити після закінчення мен- 
струації.


