
هالم املهبل Gynomunal يعطي شعور بالراحة، الليونة و الرطوبة املعتدلة دون الشعور 
باللزوجة.

ما هو سبب جفاف األغشية املخاطّية؟
ة هرمون االسرتوجني. خالل انقطاع الطمث، تنخفض  قلّ  •

مستويات اإلسرتوجني يف الدم. عندما ينخفض هرمون االسرتوجني 

وينتهي اىل مستوى منخفض، تُصبح األغشية املخاطية رقيقة 

وهشة وأقل مرونة.

خالل فرتة الرضاعة، ينخفض إنتاج هرمون االسرتوجني مؤقتا.

قد يختلف إنتاج اإلفرازات املهبلية بني مختلف النساء.   •

ة  أغسيل املهبل بشكل معتدل! ليك ال يتم إزالة االفرازات املهبليّ  •

الرضورية. 

ع باألوكسجني يف جميع األنسجة  يسبب التدخني ضعف التشبُّ  •

وميكن أن يكون سببا يؤّدي اىل جفاف يف األغشية املخاطية. 

األغشية املخاطية الجافة
تُعاين معظم النساء من جفاف يف األغشية املخاطية يف وقت ما.  

قد تُعاين املرأة مؤقتاً أو لفرتات أطول. قد تُصابني بأعراض مختلفة 

بدرجات متفاوتة.

األعراض
قد تُسبّب األغشية املخاطية الجافة والهشة األمل و الشعور بالحرق. 

تصف بعض النساء ان لديهم إحساس بالحرقة، الجفاف أو أمل 

باالحتكاك. 

عواقب جفاف األغشية املخاطية
غالبا ما يُسبب جفاف األغشية املخاطية يف العضو التناسيل أملاً 

عند الُجامع. و قد تشعري بعدم الراحة عند ارتداء الرساويل 

الضيقة. إضافة اىل الشعور باالمل عند ركوب الدراجة او الحصان. 

حمض الهيالورونيك
حمض الهيالورونيك هو عامل ترطيب و يحافظ عىل إدامة 

الرطوبة. يستطيع حمض الهيالورونيك ان يحافظ عىل السوائل مبا 

 يُعادل 1000 مرة من وزنه و من ثّم يتخلّص منها. 

ة للمهبل حيُث تقوم  ة املخاطيّ تتكّون طبقة سائل عىل االغشيّ

بتقليل الحّكة و الشعور بالحرقة. 

E فيتامني
فيتامني E هو فيتامني مع عنرص مضاد لألكسدة. 

الجسيامت الشحمّية او اللبيدية
ة او اللبيدية هي عبارة عن حبات دهن لؤلؤية  الجسيامت الشحميّ

مجهرية تساعد عىل زيادة الرطوبة يف األنسجة. يتم تخزين السائل 

ة او اللبيدية و التخلُّص منه ببطء شديد  يف الجسيامت الشحميّ

بحيث يتم الحفاظ عىل الغشاء املخاطي رطباً لفرتة أطول.

مستخلص الجنجل الشائع
مستخلص الجنجل الشائع هو مضاد لألكسدة. 

معلومات للنساء اللوايت ُيعانني من أغشية مخاطية جاّفة و خائرة 

جل املهبل Gynomunal خال من الهرمونات. حصل الهالم عىل براءة اخرتاع ويحتوي عىل مزيج مطّور خصيصا من حمض الهيالورونيك، 

الجسيامت الشحمية او اللبيدية، فيتامني E ومستخلص الجنجل الشائع.
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جل املهبل Gynomunal، ملن؟

لجميع النساء اللوايت ُيعانني من األغشية املخاطية الجافة والهشة.

خيار جيد ألولئك الذين ال ينبغي لهم أو ال يريدون استخدام هرمون االسرتوجني.

ب استخدام جهاز  ميكن استخدامها من قبل النساء الحوامل واملرضعات. يجب عىل املرأة تجنُّ

حقن الدواء. 

ميكن استخدام Gynomunal مع الواقي الذكري الالتكس.

الجرعة
يحتوي أنبوب جل املهبل Gynomunal يحتوي عىل 50 هالم. 

 تعادل الجرعة الواحدة 2.5 غرام من الهالم. 

 يعطي األنبوب الواحد ما مجموعه 20 جرعة. 

يوجد يف كل عبوة جهاز لحقن الدواء.

أحكم تثبيت جهاز حقن الدواء عىل فتحة األنبوب.  •

اضغط عىل األنبوب إلطالق مكبس الجهاز أطول ما   •

مُيكن.

فك جهاز الحقن و أدخلُه أطول مسافة ممكنة   •

بداخل املهبل و أضغط الخراج الهالم.

فُه باملاء الفاتر.  أفصل جهاز حقن الدواء و نظّ  •

www.gynomunal.seر عىل شاهدي الفلم املتوفّ

ضعي الجل قبل الذهاب اىل الرسير. 

األسبوع األول جرعة واحدة / يوم  و من بعدها 2 جرعة / أسبوع.

ميكن أيضا استخدام جل املهبل Gynomunal عند الحاجة أيضاً. 

ل التخزين و قابلية التحمُّ
يجب تخزين جل املهبل Gynomunal يف درجة حرارة الغرفة 

)15-30 درجة(.

الجل صالح لألستخدام 6 أسابيع بعد فتح األنبوب.   

أين مُيكنِك إيجاد الهالم املهبيل 
Gynomunal؟ 

 + www.apotea.seبسهولة يف Gynomunal ميكنِك طلب

صيدليات اإلنرتنت األخرى املعتمدة من قبل مصلحة العقاقري 

ة. الطبيّ

كام يتوفر Gynomunal يف البعض من مجموعة الصيدليات.


