
INFORMATĪVĀ LAPA 

 

PAPILOCARE 

Vaginālais gels 

Reepitelizācijas gels dzemdes kakla transformācijas zonai CPV (cilvēka papilomas vīrusa) 
izraisītu bojājumu profilaksei un adjuvantai terapijai 

 

Lietošanas rekomendācijas. Šis ārstniecības izstrādājums noderēs: 

- dzemdes kakla transformācijas zonu kontrolei un reepitelizācijai, lai novērstu CPV 
izraisītu zemas pakāpes daudzkārtainā plakanā epitēlija bojājumu (LSIL) risku; 

- kā CPV izraisītu intraepiteliālu bojājumu adjuvantā terapija; 
- dzemdes kakla un maksts gļotādā lokalizētu bojājumu dzīšanas un reepitelizācijas 

sekmēšanai; 
- dzemdes kakla un maksts gļotādā lokalizētas kserozes ārstēšanai; 
- maksts mikrofloras līdzsvara atjaunošanai; 
- maksts veselības uzlabošanai; 
- lai veicinātu ātru tādu bojājumu dzīšanu, kas radušies, kasot niezošas vietas. 

Bojājumiem, kas izraisa vieglu un/vai spēcīgu niezi: veido aizsargplēvīti, kas ātri mazina 
diskomfortu un rada piemērotus apstākļus dabiskā dzīšanas procesa pastiprināšanai. 

Lietošanas pamācība. Ievietojiet vienreizēju devu saturošo tūbiņu maksts rajonā, vislabāk pirms 
gulētiešanas. Saspiediet iepakojumu, lai iztukšotu tā saturu, un uzmanīgi izņemiet. Nav 
nepieciešams skalot. 

Izmetiet vienreizēju devu saturošo tūbiņu. 

 

Produktu ieteicams lietot reizi dienā 21 dienu un pēc tam katru otro dienu atbilstoši ārsta 
norādījumiem. 

Iedarbības veids. Vaginālā gela īpašības: 

- veido aizsargbarjeru dzemdes kakla transformācijas zonās, lai novērstu CPV integrācijas 
risku; 

- sekmē dzīšanas procesu, ja to lieto kā adjuvanto terapiju CPV izraisītu, dzemdes kakla 
un maksts gļotādā lokalizētu intraepiteliālu bojājumu ārstēšanā. 

  



Galvenie Papilocare® vaginālā gela sastāvdaļu iedarbības veidi 

- Hialuronskābes niosomas: to galvenā iedarbība ir virspusējo audu mitrināšana, kas 
nodrošina elastīgumu 

- ß-glikāna niosomas: pateicoties savām antioksidanta īpašībām, tās saglabā ādas un 
gļotādu dabisko struktūru un funkcionalitāti 

- Centella asiática fitosomas: gļotādu atjaunojoša iedarbība 
- BioEcolia®: alfa-glikāns, kas stimulē labvēlīgās bakteriālās floras augšanu un atjauno 

mikrofloras līdzsvaru dzemdes kakla un maksts rajonā 
- Alveja: mitrinoša iedarbība, reepitelizācijas un atjaunojoša iedarbība dzemdes kakla un 

maksts rajonā 
- Coriolus versicolor: dzemdes kakla un maksts bojājumu un mikrobojājumu 

reepitelizācijai 
- Nīma ekstrakts: mīkstinoša iedarbība, kas pastiprina dabisko dzīšanas procesu un mazina 

apsārtumu un niezi 

 

Brīdinājums: nelietojiet, ja zināma paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām. Ja lietojot rodas 
diskomforts, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Ja esat 
grūtniece, pirms lietošanas konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. 

 

Bez aromāta. pH = 5 
 
Uzlabo dzimumaktu. 
 
Var lietot kopā ar prezervatīviem. 
 

Iepakojums: septiņas 5 ml vienreizēju devu saturošas tūbiņas. 

Uzglabāt šo produktu vēsā, sausā vietā. 
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 
 

Ražotājs: 

Izplatītājs:  

Simboli, kas izmantoti uz iepakojuma: 
 

	 Lūdzu	izlasiet	instrukciju	
	 Ražotājs	

LOT	 Sērijas	numurs	
6	 Derīguma	termiņš	

 	 CE	marķējums	
	
 

 


