
Инструкция за употреба 
Феминела Хиалософт вагинални песари 

Feminella Hyalosoft Vaginal Pessaries 
 

 
Състав   
1 вагинален песар (общо тегло: 1,7 g) съдържа: натриев хиалунорат 5 mg; витамин E 
синтетичен 10 mg; екстракти от: азиатска центела (Centella Asiatica) 60 mg, слез 60 mg, 
лайка 60 mg, масло от чаено дърво 2 mg; колоиден силициев диоксид 20 mg; 
полусинтетични глицериди 1483 mg. 
 
Предназначение / Област на приложение 
Песарите Феминела Хиалософт овлажняват вагиналната лигавица при сухота на 
влагалището, причинена от хормонални промени през всички периоди в живота, по-
специално по време на менопауза, след раждане, по време на кърмене или вследствие на 
химио- и лъчетерапия.   
Благодарение на своите овлажняващи свойства вагиналните песари Феминела Хиалософт 
облекчават симптомите на вагинална атрофия като сърбеж, парене, напрежение или 
дискомфорт по време на полов акт.    
 
Дозировка  
Използвайте един вагинален песар дневно в продължение на 10 дни или съобразно 
инструкциите на Вашия лекар.   
За лечение на вагинална сухота по време на менопаузата:   
Първоначална терапия: 1 вагинален песар дневно в продължение на 10-20 дни.    
Поддържаща терапия: 1 вагинален песар два пъти седмично.     
 
Употреба  
Вагиналните песари Феминела Хиалософт са само за вагинална употреба.   
Изваждане на песара от блистера: Откъснете един песар от лентата. Стиснете опаковката 
между палеца и показалеца с двете ръце и бавно дърпайте настрани. Внимателно извадете 
песара от найлона. Внимателно поставете песара дълбоко във влагалището. 
Препоръчва се да поставяте песара преди лягане.   
 
Противопоказания  
Известна или подозирана свръхчувствителност към някоя от съставките.   
 
Предупреждения  
Да се съхранява при температура под 25°C, защитен от влага и светлина, като блистерът 
се държи в картонената кутия. 
Да не се използва едновременно с други вагинални песари (напр. вагинални контрацептиви) 
и презервативи.   
Да не се използва по време на менструалния цикъл или при силно вагинално течение.   
По време на бременност продуктът може да се използва само по лекарско предписание. 
Продължителното използване на песари в редки случаи може да причини реакции на 
свръхчувствителност. В такива случаи преустановете лечението и се консултирайте с 
Вашия лекар.    
Песарите да не се използват след срока на годност, посочен на опаковката.   
Мийте щателно ръцете си преди употреба. Поставете песара веднага след изваждането му 
от блистера.   
Да не се използва при повреден блистер.   
Съхранявайте на място, недостъпно за деца. 
Дата на последна промяна на инструкцията за употреба: май 2015 



 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 
Angelini Pharma Osterreich GmbH 
Gewerbestrasse 18-20 
A - 2102 Bisamberg, Wien 
Австрия 
 
МАРКЕТИРАН ОТ: 
Анджелини Фарма България ЕООД 
Бул. „Асен Йорданов” 10 
1592 София - България  
 

 СИМВОЛИ по EN 980:2003 

 

 

1) Производител: 
 
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH 
Gewerbestrasse 18-20 
A - 2102 Bisamberg 
Австрия 

 

2) CE-маркировка 

 

 

0373 

3) Партиден номер  

4) Годен до 

 
5) Преди употреба прочетете инструкцията  

6) Температура на съхранение  25°C 

 

 4°C 

7) За еднократна употреба 

 
 
 
 


