Irigátor ROSALGIN je určen pro výplach pochvy roztokem ROSALGIN.
Roztok se připraví rozpuštěním obsahu jednoho sáčku ROSALGIN
v 0,5 l (max. 1 l) teplé, převařené vody. Pravidelná poševní hygiena
přispívá k zachování přirozené bakteriální flóry v pochvě a může vhodně
doplňovat lékařem doporučenou léčbu infekčních onemocnění
ženských pohlavních orgánů. Irigátor lze používat opakovaně.
Doporučuje se, aby irigátor používala pouze jedna žena. Pro přípravu
roztoku na výplach je třeba používat převařenou vodu.
Správné použití irigátoru s roztokem ROSALGIN

Obsah jednoho sáčku se rozpustí
v 0,5 l (max. 1 l) teplé, převařené vody.

Nádobka irigátoru se naplní
připraveným roztokem.

Vaginální nástavec se našroubuje
na nádobku.

Nástavec se opatrně vsune do pochvy
a zmáčknutím se nádobka vyprázdní.

Nádobka se drží zmáčknutá a nástavec
se opatrně vytáhne z pochvy.

Po použití se irigátor pečlivě umyje
teplou vodou a nechá oschnout.

Oblast zevního genitálu se omývá roztokem ROSALGIN, je-li třeba.
Obsah balení: 1 plastová nádobka s uzávěrem a 1 plastový nástavec.
Datum poslední revize textu: 10. 3. 2010

Výrobce: Medicom International s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika
tel. 546 123 111, fax 546 123 112
IČO 18824706, www.medicomint.cz
ve spolupráci s ACTI PACK CZ, a.s.
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Irigátor ROSALGIN je určený pre výplach pošvy roztokom ROSALGIN.
Roztok sa pripraví rozpustením obsahu jedného vrecka ROSALGIN
v 0,5 l (max. 1 l) vlažnej, prevarenej vody. Pravidelná pošvová hygiena
prispieva k zachovaniu prirodzenej bakteriálnej flóry v pošve a môže
vhodne dopĺňať lekárom doporučenú liečbu infekčných ochorení
ženských pohlavných orgánov. Irigátor možno používať opakovane.
Odporúča sa, aby irigátor používala iba jedna žena. Na prípravu roztoku
na výplach je potrebné používať prevarenú vodu.
Správne používanie irigátora s roztokom ROSALGIN

Obsah jedného vrecka sa rozpustí
v 0,5 l (max. 1 l) vlažnej, prevarenej vody.

Nádobka irigátora sa naplní
pripraveným roztokom.

Vaginálny nástavec sa naskrutkuje
na nádobku.

Nástavec sa opatrne vsunie do pošvy
a stlačením sa nádobka vyprázdni.

Nádobka sa drží stlačená a nástavec
sa opatrne vytiahne z pošvy.

Po použití sa irigátor starostlivo umyje
teplou vodou a nechá vyschnúť.

Ak je to potrebné, môže sa oblasť vonkajšieho genitálu opláchnuť
roztokom ROSALGIN.
Obsah balenia: 1 plastová nádobka s uzáverom a 1 plastový nástavec.
Dátum poslednej revízie textu: Marec 2010
Výrobca: Medicom International s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika
Dovoz a distribúcia: Med-art s.r.o.,
Phoenix Zdravotnícke zariadenie, a.s.,
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