
trilac® lady gyno
globulki dopochwowe

Opis wyrobu medycznego 
Globulki dopochwowe trilac® lady gyno tworzą na 
powierzchni błon śluzowych barierę ochronną, która 
nawilża i chroni błony śluzowe pochwy przed uszko-
dzeniami nabłonka, spowodowanymi suchością 
pochwy, podczas stosunków, badań ginekologicz-
nych czy aktywności ruchowych. Stosowanie wyrobu 
medycznego poprawia elastyczność pochwy, utrzy-
muje i przywraca fizjologiczne pH pochwy, co sprzyja 
utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej w pochwie 
oraz redukuje nieprzyjemny zapach. 

Skład
1 globulka zawiera: sól sodową kwasu hialurono-
wego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, 
mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

Informacje ogólne i wskazania 
Wyrób medyczny trilac® lady gyno jest przezna-
czony dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okre-
sie menopauzy, w celu łagodzenia dyskomfortu 
i uczucia suchości, napięcia, świądu oraz piecze-
nia błon śluzowych pochwy związanych z: 
- atrofią błon śluzowych pochwy; 
- niedoborem estrogenów; 
- dyspareunią (bolesnością stosunków); 
- długotrwałym stresem.

W celu wspomagania nawilżenia nabłonka pochwy:
- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych; 
- po obtarciach i innych niewielkich urazach mecha-
nicznych błon śluzowych pochwy; 
- po porodzie; 
- po chemioterapii, radioterapii, krioterapii; 
- po zabiegach laserowych; 
- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków 
hormonalnych; 
- w okresie okołomenopauzalnym. 
Wyrób zaleca się również w celu zapobiegania 
niekorzystnym zmianom we florze i pH pochwy 
(podróże, basen, sauna, fitness, antybiotykotera-
pia) poprzez nawilżenie i utrzymanie naturalnego 
pH pochwy. 
Stosowanie wyrobu redukuje nieprzyjemny zapach 
z pochwy.
Produkt niehormonalny.
Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów w tym: 
SLS, SLES.

Mechanizm działania wyrobu
Po aplikacji wyrobu trilac® lady gyno dopochwowo 
następuje wytworzenie nawilżającej powłoki 
ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabło-
nek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami 
oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związa-
nego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz 
pieczenia błon śluzowych pochwy.
Zawartość w wyrobie soli sodowej kwasu hialu-
ronowego oraz octanu witaminy E zabezpiecza 
i nawilża śluzówkę.

Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania, gdyż zawiera ona istotne 
informacje dla pacjenta dotyczące zastosowania wyrobu. Instrukcję używania należy zachować, 
aby w razie konieczności móc ponownie ją przeczytać.

®



Kwas mlekowy sprzyja utrzymaniu właściwego  
pH pochwy na poziomie <= 4,5 (odczyn kwaśny). 

Sposób użycia
Uwaga:
1. Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
2. Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii 
wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
3. Globulkę umieścić głęboko w pochwie. 
Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest 
zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić 
ją na kilka minut w lodówce do momentu stward-
nienia globulki.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę 
na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu 
utrzymania działania przyjmować 1 globulkę co 
2-3 dni, aż do ustąpienia objawów. Nie stosować 
wyrobu dłużej niż przez 30 dni. 
W przypadku pominięcia zastosowania globulki, 
nie stosować dawki podwójnej. 
Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania 
dopochwowego! 

Ostrzeżenia i przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na któ-
rykolwiek ze składników wyrobu. 
Nie stosować ze środkami znieczulającymi miej-
scowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż 
preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie. 
Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami 
i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób 
poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich 
skuteczność. 
Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio 
po aplikacji globulki. 
W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsul-
tacji z lekarzem lub farmaceutą. 
W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko 
po konsultacji z lekarzem. 
Nie stosować w czasie menstruacji. 
Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze ślu-
zówką oka, nosa lub ust. 
Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania 
dopochwowego. 
Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności. 
Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra. 
Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki. 
Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą 

wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pie-
czenie lub swędzenie) zwłaszcza przy dużej sucho-
ści pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy 
i zwykle ustępują samoistnie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15°C-25°C. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 
Chronić przed światłem i źródłami ciepła. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewi-
docznym dla dzieci. 
Nie stosować po upływie terminu ważności umiesz-
czonym na opakowaniu. 
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania. 

Dostępne opakowania wyrobu: 
2 Blistry po 5 globulek (10 globulek). 

Masa jednej globulki ok. 1,6 g 
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