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ОПИС ПРЕПАРАТУ 
 
Песарії Молвагін™ зволожують вагінальну слизову оболонку, сприяють регенерації 
слизової оболонки, допомагають підтримати природний рівень pH та захистити піхву від 
несприятливих зовнішніх факторів. 
 
Упаковка містить 7 песаріїв. 
 
СКЛАД 
1 песарій містить: 10 мг гіалуронату натрію, глікоген, молочну кислоту та допоміжні 
речовини: натрію лактат та напівсинтетичні гліцериди. 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Вагінальний епітелій підтримує відповідний рівень зволоження та рівень pH слизової 
оболонки. Цей стан може бути порушеним: 
через нестачу естрогенів, в тому числі при природній менопаузі чи при менопаузі, 
викликаній наслідками медичного втручання (видалення матки разом з придатком матки); 
при довготривалому вживанні гормонів (в тому числі антагоністів гонадоліберину 
(GnRH), глюкокортикостероїдів); 
внаслідок стресових ситуацій; 
після хіміотерапії, радіотерапії. 
Найпоширенішими симптомами порушення вагінального епітелію, включаючи вагінальну 
атрофію, є: сухість, печіння, свербіж, дискомфорт та больові відчуття при статевому акті 
(диспареунія). 
 
ДІЯ 
Песарії Молвагін™ розчиняються після введення їх у піхву та створюють плівку, яка 
вкриває слизову оболонку, що допомагає відновити природний стан вагінального 
епітелію. Гіалуронат натрію захищає та зволожує вагінальну слизову оболонку, сприяє 
заживлянню тканин та їх регенерації. Молочна кислота допомагає підтримати природній 
рівень pH слизової оболонки (рН ≤ 4,5) для зменшення ризику інфікування. Глікоген 
створює захисний бар'єр та є джерелом поживних речовин для молочнокислих бактерій, 
які формують здорову вагінальну мікрофлору, захищаючи піхву від інфекцій та 
допомагаючи підтримати природній рівень рН. 
 
Показання до застосування песаріїв Молвагін™: 
Полегшують сухість та дискомфорт (відчуття напруженості, свербіжу, печіння) у 
інтимних зонах, що викликані:  
нестачею естрогенів (протягом перименопаузи, тощо); 
атрофією вагінальної слизової оболонки; 
підвищеним стресовим станом. 
 
Сприяють процесу регенерації вагінальної слизової оболонки: 
протягом періоду менопаузи, у випадку атрофії вагінального епітелію; 



при дистрофії вагінального епітелію, викликаній, наприклад, вживанням гормональних 
препаратів (в тому числі антагоністів гонадоліберину GnRH, глюкокортикостероїдів); 
після хіміотерапії, радіотерапії; 
після гінекологічних процедур (наприклад, кольпоскопії, електрокоагуляції, кріоабляції та 
хірургічного втручання, наприклад, епізіотомії); 
в післяпологовому періоді . 
 
Полегшують біль у разі больових відчуттів при статевому акті (диспареунії). 
 
Зменшують дискомфорт при набряку, почервонінні та свербіжу у зоні вульви, а також 
надмірних вагінальних виділеннях. 
 
Допомагають підтримати природну мікрофлору та рівень рН слизової оболонки, 
наприклад, після лікування антибіотиками.  
 
ДОЗУВАННЯ 
Базова терапія: 
1 песарій ввечері перед сном протягом 7 днів підряд або згідно із рекомендаціями лікаря. 
 
Підтримуюча терапія: 
1 песарій ввечері перед сном кожні 2-3 дні до покращення здоров'я або згідно 
рекомендацій лікаря. 
 
Якщо підтримуюча терапія слідує за базовою терапією, загальна тривалість терапії не 
може перевищувати 30 днів. Потім лікування треба призупинити на 7 днів. 
 
Не використовуйте дві дози одночасно та з малими часовими інтервалами. 
 
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
1. Ретельно вимити руки. 
2. Якщо песарій дуже м'який внаслідок впливу високої температури, помістити його у 
холодильник на кілька хвилин перед тим, як вийняти з фольги. 
3. Відірвати один песарій від блістера, повільно відділити два шари, що його 
вкривають, зняти їх та обережно дістати песарій. 
4. Обережно помістити песарій глибоко у піхву. Для полегшення введення песарій 
можна зволожити у теплій кип'яченій воді.  
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
не використовувати препарат, якщо у вас підвищена чутливість до будь-якого інгредієнту 
препарату; 
у випадку вагінальних інфекцій рекомендується проконсультуватися з лікарем; 
внаслідок недостатньої кількості проведених досліджень вагітні жінки або ті, що годують 
груддю, можуть використовувати препарат лише під медичним наглядом; 
не використовувати разом з іншими вагінальними препаратами; 
якщо застосовувати препарат разом із знеболюючими засобами місцевого застосування, 
це може призвести до подовження анестезії, оскільки препарат містить гіалуронат натрію; 
не використовувати у період менструацій; 
не вступати у статевий акт відразу після введення песарію; 
не використовувати разом з презервативами чи вагінальними контрацептивами, 
зробленими з латексу, оскільки препарат містить модифіковані жири; 
не використовувати після закінчення терміну дії, вказаного на упаковці; 
не використовувати, якщо блістер пошкоджений; 



не ковтати; 
тримати подалі від світла та в недоступному для дітей місці. 
 
Якщо були виявлені будь-які побічні реакції після введення песарію (підсилений свербіж, 
печіння, висипання, тощо), потрібно припинити терапію та проконсультуватися з лікарем. 
 
Щоб уникнути забруднення білизни, одягніть гігієнічні захисні засоби.  
 
Кожен песарій можна використовувати лише один раз. Повторне використання одного й 
того ж песарію може призвести до ризику вагінального зараження. 
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати у щільно закритій упаковці при кімнатній температурі (15-25 ˚C), у сухому 
місці. Зберігати подалі від світла та високої температури. 
 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
3 роки. 
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