
Lactofeel 
 

Návod k použití 
 

Nepříjemný zápach z pochvy? Obtěžující výtok? 

Nepříjemné pocity? Nejste sama..... 

 

V pochvě přirozeně žijí různé druhy bakterií. Za normálních okolností jsou nejpočetnější bakterie 

mléčného kvašení. Bakterie mléčného kvašení produkují kyselinu mléčnou, která udržuje přirozeně 

nízké pH v pochvě a tím ji chrání před infekcemi. Pokud se však počet bakterií kyseliny mléčné sníží, 

zvýší se hladina pH a začnou se množit jiné, tzv. “špatné” bakterie. Tento stav má medicínský název 

bakteriální vaginóza (BV). Hlavními příznaky BV jsou nepříjemný zápach, abnormální výtok a nepříjemné 

pocity v pochvě. BV je velmi častým vaginálním problémem. 

 

Bakteriální vaginóza může být způsobena i jinými faktory, např. příliš dlouhým menstruačním 

krvácením, přehnanou hygienou nebo pohlavním stykem. Léčba antibiotiky, používání intravaginální 

nebo nitroděložní antikoncepce může také ovlivnit bakteriální rovnováhu v pochvě. 

 

Lactofeel je vaginální gel, který léčí příznaky bakteriální vaginózy přirozeným způsobem. 

 

Lactofeel obsahuje kyselinu mléčnou, která obnovuje normální pH pochvy a efektivně neutralizuje 

nepříjemné pocity a zápach. Také obsahuje glykogen, který poskytuje živiny pro bakterie mléčného 

kvašení. Když je v pochvě normální pH a dostatek živin, ochranné bakterie mléčného kvašení rostou a 

přirozená vaginální rovnováha je obnovena. Pak dochází k úlevě od nepříjemného výtoku, nepohodlí a 

odstraní se i zápach. 

 

Kdy se používá Lactofeel? 

Lactofeel se používá pro obnovu fyziologického pH pochvy, zmírnění a odstranění stavů souvisejících s 

bakteriální vaginózou ‐ odstraňuje nepříjemný zápach, obtěžující výtok a obtíže. 

Lactofeel může být rovněž použit pro udržení přirozeného pH pochvy. 

 

Dávkování: 

 

Léčba bakteriální vaginózy. Uleví od nepříjemného zápachu, abnormálního výtoku a diskomfortu 

Použití: 1 tuba denně po dobu 7 dní 

 

Na udržení přirozeného pH během užívání antibiotik 

Použití: 1 tuba denně po dobu 4‐5 dní po ukončení léčby antibiotiky 

 

Ke zmírnění nebo odstranění nepříjemných příznaků BV v období menstruace 

Použití: 1 tuba denně po dobu 1‐2 dní po menstruaci 

 

Lactofeel se používá jednoduše. 

Lehněte si, odšroubujte uzávěr tuby a vložte celý prodloužený krk tuby do pochvy. Celý obsah tuby 

vytlačte do pochvy. Nejvhodnější je používat Lactofeel vaginální 

gel před spaním. Doporučuje se spát v kalhotkách, protože malé množství gelu může vytéci. 

Neznamená to však, že léčba není nebo nebude úspěšná. 

 

Lactofeel je ověřený a klinicky testovaný. 

Klinické studie ukázaly, že Lactofeel je účinný pro obnovení a udržení rovnováhy pH v pochvě. 

 



Lactofeel je bezpečný. 

Používání Lactofeel je hygienické, gel je obsažený v samostatných tubách na jednorázové použití. 

Může se používat i během těhotenství a menstruace, pokud však máte podezření na vaginální infekci 

během těhotenství, měla byste navštívit svého lékaře. Při vaginálních kvasinkových infekcích (nebo 

pokud jsou ve vaginální tkáni prasklinky) může Lactofeel vaginální gel způsobit mírnou bolest, která je 

však jen dočasná. 

 

Kdy byste měla navštívit svého lékaře? 

Kontaktujte svého lékaře v případě: 

• zhoršení příznaků 

• bolesti 

• přetrvávání pocitů nepohodlí 

• výtoku obsahujícího krev 

• výtoku při menopauze 

Pokud si myslíte, že můžete mít během těhotenství vaginální infekci, měla byste navštívit svého lékaře. 

Pokud se vám po použití podle návodu neulevilo, Lactofeel měla byste se obrátit na svého lékaře s 

žádostí o radu. 

 

Kdy nepoužívat Lactofeel 

Lactofeel nepoužívejte, pokud se snažíte otěhotnět, protože gel má nízké pH, které není vhodné pro 

přežití spermií. 

Nepoužívejte Lactofeel jako antikoncepční prostředek. 

 

Složení: kyselina mléčná, glykogen, propylenglykol, methylhydroxypropylcelulóza, mléčnan sodný, 

voda, pH 3,8. Neobsahuje žádné konzervační látky. 

 

Toto balení obsahuje 7 tub pro jednorázové použití s obsahem 5 ml. 

Nepoužívejte, pokud je tuba poškozená. 

Nepoužívejte, pokud uplynula doba použitelnosti na tubě. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Uchovávejte při pokojové teplotě. 

Lactofeel je zdravotnický prostředek. 

Datum poslední revize Návodu k použití: 31.3.2015. 
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