Hidrafemme®
Gel Hidratante Intravaginal
O que é Hidrafemme®?
Hidrafemme® é um gel não hormonal composto por uma associação sofisticada de polímeros e um
controlador dinâmico de pH para o tratamento da secura vaginal.

Quem pode utilizar Hidrafemme®?
Hidrafemme® pode ser utilizado, por mulheres, quando houver necessidade de hidratação vaginal.

Como utilizar Hidrafemme®?
É recomendado que Hidrafemme® seja aplicado duas vezes por semana. Por exemplo: usar todas
segundas e quintas-feiras ou todas terças e sextas-feiras.
Essa frequência de uso pode ser alterada conforme orientação médica.

Como aplicar Hidrafemme®?
1. Retire a bisnaga e um aplicador da embalagem. Abra a tampa da
bisnaga.

2. Encaixe o aplicador no bico da bisnaga, rosqueando-o.

3. Após o encaixe do aplicador, em posição horizontal, aperte
suavemente a base da bisnaga com os dedos, forçando a entrada do gel
no aplicador preenchendo-o até o limitador.

4. Retire o aplicador e feche novamente a bisnaga.

5. Deitada de costas, com as pernas dobradas, introduza delicadamente o
aplicador na vagina, o mais profundamente possível e transfira o
conteúdo do aplicador para a vagina. O aplicador ginecológico é
descartável, após o uso deve ser inutilizado.

Como sei que estou utilizando a quantidade correta?
O aplicador descartável de Hidrafemme® possui um limitador e quando preenchido completamente até o
limite, fornece 3 g de gel, que é a quantidade indicada por aplicação.

Hidrafemme® pode ser utilizado antes da relação sexual?
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Sim. Porém, utilizando Hidrafemme regularmente, não haverá a necessidade da aplicação para a prática
sexual, pois a vagina estará hidratada.

Hidrafemme® pode ser utilizado com outros cremes vaginais?
A utilização do Hidrafemme® com outros cremes vaginais deve ser orientada pelo seu médico.
Por quanto tempo deve-se utilizar Hidrafemme®?
Hidrafemme® pode ser utilizado de forma contínua ou a critério médico.
Quais as precauções para utilização de Hidrafemme®?
•

Utilizar Hidrafemme® sob supervisão médica.

•

Hidrafemme® é indicado somente para uso vaginal.

•

Caso ocorra irritação local, suspenda o uso e procure seu médico.

•

Não utilizar o produto após a data de vencimento indicada na embalagem.

•

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada.

Quais os efeitos indesejados de Hidrafemme®?
Até o momento, não há relatos de efeitos indesejados com o uso de Hidrafemme®.

Como Hidrafemme® age?
Hidrafemme® é um gel não hormonal composto por uma associação sofisticada de polímeros e um
controlador dinâmico de pH para o tratamento da secura vaginal.
Hidrafemme® tem sua ação devido, principalmente, a três de seus componentes:
•

A policarbofila é o polímero responsável pela hidratação, devido a sua capacidade de agregar
moléculas de água em até 60 vezes o seu peso. Após sua aplicação libera lentamente água e
eletrólitos no epitélio vaginal.

•

O butil éster de copolímero de polimetilviniléter/ácido maleico é pouco solúvel aos fluidos
vaginais e faz com que Hidrafemme® tenha alta capacidade de adesão à mucosa vaginal.
Proporciona maior retenção do produto e maior conforto à mulher.

•

O lactato de sódio é responsável pela manutenção do pH vaginal fisiológico evitando a
proliferação de fungos e bactérias indesejados.

Qual é a composição de Hidrafemme®?
Policarbofila, butil éster de copolímero de polimetilviniléter/ácido maleico (copolímero PVM/MA), óleo
de palma hidrogenado, solução de lactato de sódio a 50%, carbômer, glicerina, benzoato de sódio,
vaselina líquida e água.
Como Hidrafemme® deve ser armazenado?
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Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e proteger da luz.
Manter fora do alcance de crianças.
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