
Ialuna®

Trápi Vás...
• pálenie?
• svrbenie?
• bolesť pri 

pohlavnom 
styku?
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Zastúpenie v SR:
IBSA Slovakia, s. r. o.

Šancová 72, 81105 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 0978
Fax.: 02/5262 0979

E-mail: ibsa@ibsa.sk
www.ibsa.sk

Zdravotnícka pomôcka na vaginálne 
použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte 

pribalenú písomnú informáciu pre používateľa 
zdravotníckej pomôcky a poraďte sa so svojím 

lekárom alebo lekárnikom.

Ialuna®  – vaginálne čapíky
určené na problémy spojené so 
suchosťou vaginálnej sliznice (atrofi cká 
vaginitída), ktorá môže byť zapríčinená: 
• menopauzou
• dojčením
• antiestrogénovou liečbou (napr. pri 

endometrióze, myómoch, ...)
• Sjögrenovým syndrómom

určené na regeneráciu a lubrikáciu 
vaginálnej sliznice po:
• pôrode
• gynekologických operáciách
• prekonaní vaginálnej infekcie
• po chemoterapii a rádioterapii

Ialuna®
je určená pri nasledujúcich príznakoch:
• svrbenie
• pálenie
• dyskomfort
• bolesť pri pohlavnom styku (často vedie 

k ukončeniu sexuálnej aktivity žien  
z dôvodu bolesti resp. krvácania po styku) 

• opakované vaginálne infekcie 
• časté močenie (môže sa vyskytnúť)
• opakované cystitídy alebo uretritídy (môžu 

sa vyskytnúť)

Ialuna®
je určená pre ženy bez vekového
obmedzenia.

vaginálne čapíky
kyselina hyalurónová + rastlinné extrakty + vitamín E
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Ialuna® –  pre starostlivosť o vaginálnu 
sliznicu bez nežiaducich účinkov

• Balenie: 10 vaginálnych čapíkov 
• Dávkovanie:  1 vaginálny čapík 1x denne
• Spôsob aplikácie: 1  čapík zaviesť do pošvy 

najlepšie večer pred spaním. Pred otvorením 
balenia si dôkladne umyť ruky. Z blistra vybrať 1 
čapík bez poškodenia obalu ostatných čapíkov 
a jemne zaviesť čapík do pošvy – hlboko 
pomocou prsta

• nepoužívať dlhodobo
• iba na vaginálne použitie
• nepoužívať v tehotenstve bez doporučenia 

gynekológa
• nepoužívať pri precitlivelosti na niektorú zložku 

prípravku
• uchovávať do teploty 25 °C
• použiteľnosť 36 mesiacov od dátumu výroby
• používanie prípravku Ialuna® nemá žiadne 

nežiaduce účinky

ATROFICKÁ VAGINITÍDA
= SUCHOSŤ VAGINÁLNEJ SLIZNICE:

• chronické progresívne ochorenie
• charakteristická suchosťou, zápalom 

a stenčením epitelovej vrstvy vagíny 
a dolných močových ciest

• spôsobuje ju zníženie produkcie estrogénu
• postihuje ženy v predmenopauzálnom 

období a tento počet sa významne zvyšuje 
v období po menopauze (najmä po 5-10 
rokoch)

• môže postihnúť ženy v akomkoľvek 
veku – pri zníženej tvorbe estrogénov 
(napr. kojenie, antiestrogénová liečba...)

• suchosť vagíny je pre pacientku veľmi 
nepríjemná 

Ialuna®

• obnovuje a udržuje fyziologické vlastnosti 
vaginálnej sliznice

• odstraňuje všetky príznaky spojené so 
suchosťou pošvy

• udržuje fyziologickú úroveň hydratácie 
pošvy

• napomáha lubrikácii

Ialuna® – zloženie:
Kyselina hyalurónová 0,2% (vo forme 
hyalurónanu sodného)
• je kľúčovou zložkou extracelulárnej matrix 

slizníc a kože
• má vysokú schopnosť viazať molekuly vody, 

vytvára viskózny gél  čím napomáha zvlhčovať 
sliznice prirodzenou cestou

• výrazne pomáha regenerovať tkanivá a liečiť 
mikrolézie sliznice, resp. pooperačné stavy

• má antioxidačné pôsobenie pri zápaloch

Extrakt z rastliny Centella Asiatica 
(Gotu Cola)
• obsahuje triterpenické glykozidy a ich kyseliny
• zlepšuje mikrocirkuláciu
• ovplyvňuje vývoj a metabolizmus spojivových 

tkanív
• zlepšuje epitelizáciu rán, zvyšuje obsah 

hydroxyprolínu a kolagénu
• má miernu antibakteriálnu, antivirálnu 

a protizápalovú aktivitu

Extrakt z rastliny Chamomilla vulgaris 
(Rumanček pravý)
• obsahuje modré azulény bisabolol, farnezén 

a neprchavé fl avonoidy
• má dezinfekčný a protizápalový účinok na 

kožu a sliznice
• urýchľuje hojenie rán a zmierňuje tvorbu 

jaziev

Vitamín E (D, L - alfa tokoferol acetát)
• prirodzený antioxidant
• má protizápalovú aktivitu
• používaný na zlepšenie biostability 

a biokompatibility rôznych biomateriálov
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