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IALUNA ®  
 
IALUNA® čapíky obsahujú hyaluronát sodný, ktorý napomáha hydratácii sliznice pošvy, 
vďaka svojej schopnosti zadržiavať vodu. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam 
pomáhajú IALUNA® čapíky udržiavať fyziologickú úroveň hydratácie tkanív, normalizujúc 
prostredie v pošve a napomáhajúc lubrikácii, potrebnej k odstráneniu všetkých 
patofyziologických javov, spájaných so suchosťou pošvy. 
 
Indikácie 
Napomáha obnove neagresívnych stavov pošvy, ako sú podráždenie, svrbenie a 
nekomplikovaná atrofická vaginitída. 
Atrofická vaginitída, spôsobená chemoterapiou. 
Pre obnovenie prirodzených fyziologických vnútropošvových podmienok po pôrode a 
gynekologickej operácii. 
 
Zloženie 
Čapíky o  2 g  obsahujú:  
Hyaluronát sodný; v tukoch rozpustný extrakt z Centella Asiatica; v tukoch rozpustný 
extrakt z Chamomilla vulgaris; d,l-alfa tokoferyl acetát; koloidný oxid kremičitý bezvodý; 
tuhé polosyntetické glyceridy. 
 
Opis prípravku 
Každá krabica obsahuje 2 hliníkové blistre po 5 čapíkov. 
 
Spôsob použitia 
Pred otvorením balenia si dôkladne umyte ruky. 
Z blistra vyberte jeden čapík, pričom sa snažte nepoškodiť lôžka ostatných čapíkov. 
Jemne si zaveďte čapík do pošvy, snažiac sa zasunúť ho  hlboko do pošvy pomocou 
prstu, aby ste predišli náhodnému priesaku. 
 
Frekvencia používania 
Pokiaľ Váš lekár nestanovil inak, odporúča sa zavádzanie 1 čapíka do pošvy jedenkrát 
denne. Odporúča sa, aby ste si zaviedli čapík večer pred spaním, aby sa zaistil najlepší 
účinok pomôcky. 
Nepoužívajte IALUNA® čapíky  dlhodobo. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho 
lekára. 
 
 
Varovania a opatrenia pre použitie 

IALUNA® čapíky sú iba na vaginálne použitie. 

Pred použitím IALUNA® čapíkov  sa svojho lekára spýtajte, či netrpíte na atopickú alergiu. 

Nevystavujte teplotám prevyšujúcim 25 °C. 

Nepoužívajte IALUNA® čapíky po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete. 

Nepoužívajte IALUNA® čapíky, ak je obal otvorený alebo poškodený. 

Po použití odstráňte prípravok v súlade s požiadavkami na normálny separovaný odpad. 

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ 
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Tehotenstvo 
Nepoužívajte počas tehotenstva, pokiaľ Vám to nenariadi lekár. 
 

Interakcie 
Extrakty, nachádzajúce sa v IALUNA® čapíkoch môžu vzájomne sa ovplyvňovať  
s niektorými antikoagulanciami s obsahom warfarínu. 
Vitamín E v IALUNA® čapíkoch môže mať synergický účinok s protinádorovými liekmi, 
zvyšujúc ich účinok. 
 

Kontraindikácie 

V súčasnosti nie sú známe žiadne kontraindikácie pre použitie IALUNA® čapíkov.  

Nepoužívajte v prípade známej precitlivenosti na niektorú zložku. 

Nepoužívajte pri alergii na Compositae. 
 
Vedľajšie účinky 
Používanie prípravku IALUNA® čapíky nemá žiadne vedľajšie účinky. 
Ak pri používaní tejto pomôcky zažijete akékoľvek vedľajšie účinky, informujte o tom  
Vášho lekára alebo lekárnika. 
 
DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE PÍSOMNEJ INFORMÁCIE 
 
Apríl 2010  
 
Rok CE certifikácie: 2010 
 
Výrobca  
IBSA FARMACEUTICI ITALIA  srl  
Via Martiri di Cefalonia, 2  
26900 Lodi (LO), Taliansko 
 
Zastúpenie pre SR  
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovensko 
 
 
Viď návod na použitie/Nevystavujte teplotám, prevyšujúcim 25 °C  
                                                           Jednorazové použitie/Použiteľné do: 

 

                                                                            
 

 

 

             


