
Vaginale oplossingVaginale oplossing

Dosering en wijze van toedienen
Doorgaans is éénmaal toedienen voldoende. 
De behandeling kan op advies van een arts eventueel 
na 4 dagen worden herhaald. 

Indien u na de behandeling, de vaginale fl ora snel wenst 
te laten herstellen met Normafl or® vaginaal tabletten, 
start deze dan 1 week na de laatste applicatie 
met EVAGYNAL®

Werking
EVAGYNAL helpt de normale fysiologische gesteldheid 
van de vagina te herstellen gedurende de behandeling 
van vaginale aandoeningen of na een medische ingreep. 
Het product bevat polyhexanide (PHMB), een kationisch 
surfactant die zeer goed wordt verdragen door alle 
slijmvliezen. Polyhexanide is een polymeer welke is 
opgebouwd uit monomeren die een biguanidegroep 
bevatten. Door het gebruik van EVAGYNAL wordt het 
herstel van de normale lichaamsfuncties bevorderd, 
ook gedurende traumatische behandelingen zoals 
farmacologische of medische. 

Toepassing
Hulpstof bij de behandeling van ontstekingen van de 
vulva, vagina en de baarmoederhals, ongeacht aard 
en oorzaak. Na medische ingrepen (diathermische 
coagulatie, lasertherapie, cryotherapie) in combinatie 
met wondbehandeling.
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Contra-indicaties
Vastgestelde overgevoeligheid voor de bestanddelen. 
Tijdens de zwangerschap mag het product alleen worden 
gebruikt indien strikt noodzakelijk en onder medische 
begeleiding. 

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

Incompatibiliteit
Geen

Waarschuwingen 
(Met name langdurig) gebruik 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. Er zijn geen 
schadelijke eff ecten gerapporteerd bij overdosering, mits 
het product onder normale condities wordt gebruikt. 

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

Verpakking 
Verpakking 1 fl acon à 100 ml vaginale oplossing + applicator
Publieksprijs:  € 13,00
Verkoop uitsluitend via apotheek

Z-Indexnummer: 15792005

Gezuiverd water qb tot 100 ml 
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