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NAVODILA IN INFORMACIJE O IZDELKU 

 

Multi-Gyn Compresses 

 

- neposredno blažijo težave zunanjega intimnega predela 

- učinkovito blažijo srbenje, draženje in poškodbe na tkivu 

- zmanjšajo otekline in preprečujejo vnetje 

- spodbujajo naravni proces celjenja 

- mehke zaščitne komprese se nameščajo na poseben način 
 

Indikacije: 

Multi-Gyn Compresses se uporabljajo za zunanjo intimno nego vulve, sramnih 

ustnic, nožnice in analnega predela. 

- Neposredno blažijo težave kot so občutljivost, otekanje in srbenje.  

- Učinkovito odpravljajo zunanje analne fisure (razpoke) in hemoroide. 

- Spodbujajo naravni proces celjenja in preprečujejo vnetje poškodb na tkivu, ki 

nastanejo pri porodu (raztrganine, rezi, raztegnjeno tkivo). 

- Odpravljajo draženje, ki nastane zaradi drgnjenja (oblačila, šport), uporabe 

higienskih vložkov, alergijskih reakcij, spolnih odnosov in umivanja z milom.  

- So idealne za uporabo med nosečnostjo in po porodu. 

 

Uporaba: 

Multi-Gyn Compresses so izdelane tako, da v kar največji meri blažijo težave 

zunanjega intimnega predela vulve (nožnične odprtine), sramnih ustnic in zadnjika. 

Vsaka kompresa je prepojena z bioaktivnim gelom. To je naravni gel, izdelan iz 

patentiranega 2QR-kompleksa, ki blokira razvoj bakterij in preprečuje okužbe.  

Zunanji del blazinice je obložen s tanko plastjo plastike. Tako se ustvarijo optimalni 

pogoji za naravni potek celjenja. Gel ne pušča madežev na perilu. Kompreso 

namestimo na intimni (nožnični in analni) predel, kjer oblikuje mehko zaščitno 

blazinico. 

 

Multi-Gyn Compresses so idealne za preprečevanje in odpravljanje manjših težav na 

tkivu, kot so draženje, izpuščaji, raztegnjeno tkivo, manjše poškodbe, fisure in 

hemoroidi. Izdelek je izjemno učinkovit, varen in naraven. Zato je še posebno 

primeren za lajšanje težav med nosečnostjo in po porodu. 

Multi-Gyn Compresses so medicinski pripomoček razreda 1, registriran v Evropi.  

 

Navodila za uporabo: 

Multi-Gyn Compresses lahko uporabljate tako pogosto, kot želite, in sicer vsakič ko 

začutite ali želite preprečiti neugodje na zunanjem vaginalnem in analnem predelu, 

kot so srbenje, občutljivost, draženje ali otekline. Multi-Gyn Compresses so idealne 

za preprečevanje vnetja in spodbujajo naravni proces celjenja manjših poškodb na 

tkivu.  

 

Odprite vrečko, razprite kompreso in prepojeno stran namestite na prizadeti predel. 

Kompreso lahko pustite delovati tako dolgo, kot želite, oziroma najmanj 10 minut. 

Postopek ponovite najmanj dvakrat dnevno, dokler težave ne ponehajo. Da bi 



kompresa ostala na želenem mestu, je priporočljiva uporaba tesno oprijemajočega 

spodnjega perila. 

 

Težave zunanjega intimnega nožničnega in analnega predela so pogostejše, kot se 

zdi. 

Mnogo žensk pozna težave, kot so srbenje, draženje, občutljivost in otekanje analnega 

predela. 

Vzroki težav so lahko različni, denimo: mehansko drgnjenje, ki nastane zaradi oblačil 

ali pri športu, menstrualni ciklus, spolni odnosi, vnetje, staranje, uporaba mila, 

jemanje zdravil ali kronično zaprtje. Zlasti med nosečnostjo in po porodu so težave 

zelo pogoste. V tem obdobju je namreč pritisk na intimni predel večji kot sicer. Zaradi 

pritiska se pogosto pojavijo majhne razpoke v tkivu (fisure) ali nabrekle vene 

(hemoroidi). Oboje je lahko zelo neprijetno. Med porodom se lahko pojavijo 

preraztegnjenost tkiva ali manjše raztrganine, možni so tudi razrezi (incizija, 

episiotomija). Te težave so lahko zelo neprijetne.  

Ali ste vedeli, da imata kar dve ženski od treh tovrstne težave v nosečnosti in po 

porodu? Poleg tega se bodo pri večini žensk težave občasno ponovile tudi kasneje. 

Multi-Gyn Compresses omogočajo učinkovito in naravno rešitev za omenjene težave. 

 

Delovanje Multi-Gyn Compresses 

Osnovna sestavina Multi-Gyn Compresses je patentiran 2QR-kompleks. Ta naravna 

sestavina se pridobiva iz zdravilnih rastlin in je sestavljena iz polisaharidov. Njena 

posebnost je, da blokira adhezijo škodljivih bakterij in tako učinkovito nevtralizira 

bakterije.  

Naravno blokadno delovanje je povsem varno in neškodljivo, saj sestavina ne vsebuje 

strupenih snovi ali dražečih kemikalij in zato ne izzove neprijetnih stranskih učinkov.  

 

Poleg glavnega učinka, blokade škodljivih mikrobov, Multi-Gyn Compresses 

krepijo naravno obnovo tkiva in izboljšajo stanje sluznice. Tak učinek omogoča 

posebna večslojna in nevpojna kompresa, ki vzpostavi idealne pogoje za naravni 

proces celjenja. 

 

Sestavine:  

Aloe Barbadensis Extract, Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Laureth-9, Oleth-20, 

Xanthan Gum, Aminomethyl Propanol, Lactic Acid, Aldioxa, Escin, Capryl Glycol, 

Galactoarabinan Polyglucoronic Acid Crosspolymer* 

 

2QR * patentirani bioaktivni polisaharidi, EP 1 323 738 A1, WO 03/055918 

 

Opozorilo! Multi-Gyn Compresses so povsem varen proizvod in ni omejitev pri 

uporabi. Uporabljate jih lahko skupaj z zdravili. 

V primeru neprekinjenih ali stalno ponavljajočih se težav se posvetujte s svojim 

zdravnikom. 

 

Multi-Gyn Compresses vsebujejo izključno naravne sestavine 

Bioaktivni gel v Multi-Gyn Compresses je naraven izdelek in je v osnovi izdelan iz 

bioaktivnega 2QR-kompleksa v kombinaciji z Aloe Barbadensis, ki deluje kot balzam 

za tkivo.  

Multi-Gyn Actigel ne vsebuje dišav ali sestavin živalskega izvora. Ne vsebuje 

dražečih kemikalij, konzervansov ali hormonov, je varen in neškodljiv. 



 

Interakcije z zdravili  

Multi-Gyn Compresses ne vplivajo na delovanje zdravil.  

 

Nosečnost in dojenje 

Multi-Gyn Compresses se brez zadržkov lahko uporabljajo med nosečnostjo in v času 

dojenja.  

www.multi-gyn.si 
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