
Samenstelling
Hydroxyethylcellulose 0,60 g
Melkzuur 0,20 g
Glycerol 2,00 g
Kaliumchloride 0,15 g
Natriumedetaat 0,10 g
Polyhexamethyleen biguanide hydrochloride (PHMB) 0,10 g
Gezuiverd water q.s. tot 100 ml 

Categorie
Medisch hulpmiddel

Werking
Het gebruik van EVAGYNAL® bevordert het herstel van de normale lichaamsfuncties,
ook gedurende traumatische, farmacologische of medische behandelingen.
Het gebruik van EVAGYNAL® bevordert het herstel van de normale fysiologische gesteldheid van  
de vagina gedurende de behandeling van vaginale aandoeningen of na een medische ingreep.
Het product wordt geconserveerd met polyhexanide (PHMB), een kationisch surfactant dat zeer 
goed wordt verdragen door alle slijmvliezen.

Farmaceutische vorm
Oplossing in flacon van 100 ml.

Medische informatie
Toepassing 
Behandeling van ontstekingen van de vulva, vagina en baarmoederhals, ongeacht aard en  
oorzaak, door middel van herstel en behoud van de fysiologische omstandigheden in de vagina.
Hulpmiddel bij re-epithelisatie na medische ingrepen (diathermische coagulatie, lasertherapie,
cryotherapie) door een beschermende en barrièrevormende werking.

Contra-indicaties
Vastgestelde overgevoeligheid voor de bestanddelen. 

Bijwerkingen
In sommige gevallen kan een overgevoeligheid (branderigheid of irritatie) optreden, wat verder 
geen gevolgen heeft en waarvoor de behandeling niet hoeft te worden aangepast.
Patiënten dienen echter melding te maken bij arts en apotheker van elke ongewenste bijwerking 
die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het product. 

Beïnvloeding van de rijvaardigheid of het bedienen van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat het product de rijvaardigheid en het vermogen om  
machines te bedienen beïnvloedt.

Isotone oplossing voor gynaecologisch gebruik, pH 4,0

EVAGYNAL®



Dosering en wijze van toedienen
Product voor eenmalig gebruik. Doorgaans is eenmaal toedienen voldoende. De behandeling kan 
op advies van een arts eventueel na 4 dagen worden herhaald. 

Gebruiksaanwijzing
1. Verwijder het afsluitende garantiedopje door dit opzij te duwen.
2.  Neem de canule uit het beschermende omhulsel en steek hem  

in de flacon totdat hij stevig blijft zitten.
3.  Neem een geschikte liggende of zittende houding aan,  

zodat de oplossing goed kan worden ingebracht.
4.  Breng de canule voorzichtig in de vagina, tot halverwege  

het uiteinde van de canule.
5.  Knijp de flacon helemaal leeg. Houd de vloeistof enkele minuten  

in de vagina, zodat de oplossing haar werking kan doen.  
Volg ook eventuele instructies van uw behandelend arts op.

Waarschuwingen 
Slechts één maal gebruiken en de verpakking voor eenmalig gebruik met resterende inhoud  
weggooien. Gebruik (met name langdurig) van producten die plaatselijk worden toegepast kan 
leiden tot overgevoeligheid. In dat geval moet u de behandeling staken en contact opnemen met 
uw arts voor een passende behandeling. Het product mag alleen vaginaal worden toegediend. 
Tijdens de zwangerschap mag het product alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en 
onder medische begeleiding. Er zijn geen schadelijke effecten gerapporteerd bij overdosering, 
mits het product onder normale condities wordt gebruikt. Het product niet gebruiken wanneer u 
overgevoelig bent voor een of meerdere bestanddelen. Het product niet gebruiken na het verstrij-
ken van de houdbaarheidsdatum die op de verpakking is aangegeven. Het product niet gebruiken 
als de verpakking niet intact is. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet inslikken.

Speciale bewaarvoorschriften
Bewaren bij kamertemperatuur, op een koele en donkere plaats.

Verpakking
1 flacon van 100 ml met vaginaal canule 

Vaginaal canule:
  – fabrikant INGE Spa 
Via Garibaldi 190
20024 S. Maria Rossa di Garbagnate Milanese
Milaan, Italië
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