
НОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ДИСБІОТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ 

планетарних масштабів.

Нітрозаміни

істотні зміни у якість життя і патогенез багатьох



кислу реакцію pH піхвового вмісту  (3,8-4,5);





атрофії HydroVag® (Молвагін™ в Україні), розро-

вагінальні

цин Biomed SA. Молвагін™ застосовується інтра-
вагінально та доповнює необхідні і відстуні у період

HydroVag® (далі - Молвагін™) знаходиться в ви-



використанням Молвагін™ свідчать про значне 

ток. Сексуально активні жінки застосовують інтра-

ефективності інтравагінального введення гіалуроно-

застосування Молвагін™ [14]. Результати чис-

них досліджень щодо застосування Молвагін™ у 

Жінки, які застосовують Молвагін™ відзначали 

місцевому лікуванні песаріями Молвагін™. У всіх 

інтравагінально песарії Молвагін™, відзначалося по-

Молвагін™ має порівнянну ефективність з місце-

(fitoglikogen) в препараті Молвагін™ забезпе-

тин і сприяє зниженню рівня рН піхви, що є факто-

вий профіль переносимості Молвагін™: випро-

стосовували Молвагін™ мінімум 7 днів: у 30% 

протягом

вагінально цей препарат для досягнення ефекту зво-

ром захисту від бактеріальних і грибкових інфекцій.



танням продукту Молвагін™, а 94,3% заде-

нашого

лікарі констатували, що Молвагін™ є дуже 

тивності Молвагін™ у жінок 55-65 років в періоді 

призначений Молвагін™ (HydroVag®). Критерії 

Молвагін™ (HydroVag®) відповідно до рекомен-

статевого акту; після застосування Молвагін™ у 

регулярне   
 відновлює фізіологічні значення рН піхви і захищає 
 від приєднання інфекцій; 

застосування Молвагін™ (HydroVag®)

Молвагін™ (HydroVag®) усуває відчуття су-

перспективними у цьому напрямі є песарії Мол-

природній

вагін™  виробництва компанії IBSS BIOMED S.A. 
(Польща), які містять: 10 мг гіалуронату натрію, глі-

ефективності препарату Молвагін™ компанії 

препарату Молвагін™ і в подальшому, за прото-

песарії Молвагін™ (1 песарій інтравагінально на 

Песарії Молвагін™ призначали інтравагі-

коген, молочну кислота та допоміжні речовини, натрію

73%



приготованому

приготованому

Всім пацієнткам було проведено лікування 
препаратом Молвагін™ виробництва компанії 
IBSS BIOMED S.A. (Польща): 1 песарій інтра- 
вагінально на ніч протягом 7 діб. Під час прийому 
призначеної терапії жінки, які брали участь у 
дослідженні, не пред’являли жодних скарг, 
пов’язаних з прийомом препарату. 





ту Молвагін™, відчуття комфорту та підвищення 

препарат Молвагін™ компанії IBSS BIOMED S.A. 

ти препарат Молвагін™ компанії IBSS BIOMED 

інтравагінально ввечері перед сном кожні 2-3 дні 
(при необхідності до 30 днів, перерва 7 днів) в за-
лежності від самопочуття 

препарату Молвагін™  виробництва компанії IBSS 
BIOMED S.A. (Польща) у відновленні мікробіоце- 
нозу вагінального вмісту у жінок в пери- та пост- 
менопаузі: на 7 день після лікування зменшились 
скарги на патологічні виділення із статевих шляхів у 
78,5% пацієнток (у решти вони стали незначними, 
без запаху); свербіж статевих органів перестав 
турбувати всіх обстежуваних; болючість зникла у 
91,59% жінок; печіння купувалось у всіх обсте- 
жуваних жінок, диспареунія зникла також у 100% 
пацієнток, які мали сексуальні стосунки. Жінки, 
які відмічали наявність залишкових явищ БВ (нез- 
начні виділення білого кольору без запаху) через 
7 днів, зазначили їх повну відсутність на 14 день 
після початку лікування.
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Мета дослідження – оцінка клінічної ефективності  
та безпечності препарату Молвагін™ для лікування
бактеріального вагінозу у жінок в пери- та постмено- 
паузі. 

В роботі наведені сучасні принципи забезпечення та 
збереження нормального біоценозу піхви у жінок в 
пери- та постменопаузі. Перспективним у цьому 
напрямку є препарат Молвагін™, виробництва ком- 
панії виробництва IBSS BIOMED S.A. (Польща), який 
містить гіалуронат натрію, глікоген та молочну 
кислоту. Песарії Молвагін™ зволожують та сприяють 
регенерації вагінальної слизової оболонки, підтри- 
мують природний рівень pH та захищають від нес- 
приятливих зовнішніх факторів, підтримуючи норма- 
льний вагінальний біоценоз.

pH призначалися песарії Молвагін™ (1 песарій інтра-

рату Молвагін™.

тивність препарату Молвагін™ у відновленні 

рекомендувати песарії Молвагін™ для профілактики 

Молвагін™.

В статье приведены современные принципы поддер- 
жания нормального биоценоза влагалища у женщин в 
пери- и постменопаузе. Перспективным в этом нап- 
равлении является препарат Молвагин™, произ- 
водства компании IBSS BIOMED S.A. (Польша), кото- 
рый содержит гиалуронат натрия, гликоген и 
молочную кислоту. Пессарии Молвагин™ увлажняют 
и способствуют регенерации вагинальной слизистой 
оболочки, поддерживают естественный уровень pH и 
защищают от неблагоприятных внешних факторов, 
способствуя поддержанию нормального вагиналь- 
ного биоценоза.

фективности и безопасности препарата Молвагин™ 



ственного уровня pH назначались пессарии Молва-
гин™ (1 пессарий интравагинально на ночь в течение 

тивности и безопасности препарата Молвагин ™.

ность препарата Молвагин™ в восстановлении ваги-

коген, молочная кислота, Молвагин™.

бактериальный 

Выводы. Все исследуемые отметили высокую 
комплаентность к препарату, отсутствие побочных 
явлений, удобство и безопасность его применения, 
что позволяет рекомендовать пессарии Молвагин™ 
для профилактики и лечения бактериального вагиноза 
у женщин в пери- и постменопаузе, а также у женщин 
разного возраста.

The article presents modern principles for the mainte-
nance and preservation of normal vaginal biocenosis in 
premenopausal, menopausal and postmenopausal 
women. Perspective in this direction is Molvagin™, 
produced by IBSS BIOMED S.A.(Poland) company and 

conisists of sodium hyaluronate, glycogen and lactic acid. 
Molvagin™ moisturizes  and provides regeneration of the 
vaginal mucosa, supports a natural pH level and protects
adverse external factors, helps to maintain normal vaginal 
biocenosis.

Research aim - to study the effectiveness and safety of 
Molvagin™ for the treatment of bacterial vaginosis and 
prescribing it for premenopausal, menopausal and 
postmenopausal  women.

Material and methods of the study. The study exam-
ined and cured 107 postmenopausal patients aged 44-69 
who complained of dysbiotic disorders symptoms of the 
vaginal microbiocenosis. After setting the diagnosis of 
«bacterial vaginosis» (BV) at patients (n = 107) for the 
purpose of moisturizing and regenerating the vaginal 
mucosa, the restoration of the natural pH level was 
prescribed  Molvagin™ pessaries (1 pessary intravaginal 
overnight for 7 days). Control of treatment was carried out 
at 7 and 14 days after the start of treatment: an evaluation 
of the efficacy and safety of the drug was performed.
Results of the study and their discussion. The results 
showed high efficacy of Molvagin™ in restoring vaginal 
microbiocenosis for premenopausal, menopausal and 
postmenopausal  women: on 7 days after treatment, 
complaints on pathological secretions from the genital 
tract were reduced in 78.5% of women (in the remaining 
isolates they became insignificant, odorless); pruritus of 
the genital organs ceases to disturb all subjects; pain 
disappeared in 91.59% of patients; itching of genitals has 
stopped disturbing all women, dyspareunia disappeared 
in 100% of patients who had sex. Women who noticed the 
presence of residual BV events (insignificant whiten odor-
less) after 7 days, showed their complete absence at 
14 days after starting treatment.
Conclusions. All of the patients showed high compliance 
with the Molvagin™, the absence of side effects, the 
convenience and safety of its administration, which allows 
to recommend  Molvagin™ for the prevention and treat-
ment of bacterial vaginosis for premenopausal, meno-
pausal and postmenopausal  women and women of all 
ages.
Key words: menopause, vaginal microbiocenosis, bacte-
rial vaginosis, lactobacilles, «key» cells, cytological and 
bacterioscopy examination, hyaluronic acid, glycogen, 
lactic acid, Molvagin™.







1 песарій містить: 10 мг гіалуронату натрію, глікоген, молочну кислоту та допоміжні 
речовини: натрію лактат та напівсинтетичні гліцериди. 

Показання до застосування песаріїв Молвагін:
Полегшують сухість та дискомфорт (відчуття напруженості, свербіння, печіння) 
у інтимних зонах, що викликані: 
• нестачею естрогенів (протягом перименопаузи, тощо),
• атрофією вагінальної слизової оболонки,
• підвищеним стресовим станом.

Сприяють процесу регенерації вагінальної слизової оболонки:
в період перименопаузи, у випадку атрофії вагінального епітелію,
• при дистрофії вагінального епітелію, викликаній, наприклад, вживанням гормональних 
препаратів (в тому числі агоністів гонадоліберину GnRH, глюкокортикостероїдів),
• після хіміотерапії, радіотерапії,
• після гінекологічних процедур (наприклад, кольпоскопії, електрокоагуляції, кріоабляції 
та хірургічного втручання, наприклад, епізіотомії),
• після народження дітей.

Полегшують біль у разі больових відчуттів при статевому акті (диспареунії).
Зменшують дискомфорт при набряку, почервонінні та свербінні у зоні вульви, а також 
анормальних вагінальних виділеннях. 
Допомагають підтримати природну мікрофлору та рівень вагінального рН, 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 протягом кожні 2-3 дні до покращення здоров’я або згідно 
рекомендацій лікаря.

10 мг гіалуронату натрію
захищає та зволожує вагінальну слизову оболонку, сприяє 
      загоєнню тканин та їх регенерації.  

Молочна кислота
допомагає підтримати природній рівень 
вагінального pH (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.

UK

Виробник: 
IBSS BIOMED S.A. Al. Sosnowa 8, 
30-224 Krakow, Poland
Представництво в Україні:
01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8 
тел.: (044) 496-29-19

Докладну інформацію про медичний виріб див. в Інструкції для застосування. 
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників



Молвагін
7 песаріїв з гіалуроновою кислотою

ДЖЕРЕЛО
ІНТИМНОГО КОМФОРТУ

зволожує та сприяє процесу регенерації 
вагінальної слизової оболонки

допомагає підтримати 
природний рівень pH 

зменшує інтимний 
дискомфорт

Завдяки своїй формулі, зволожує слизову оболонку піхви у разі її сухості, викликаної 
гормональними змінами на будь-якому етапі життя жінки. Сприяє відновленню після 
пологів, у гінекологічній хірургії, у випадках дистрофії в результаті хіміотерапії, іонізуючо- 
го випромінювання, сухості піхви  через дефіцит естрогену.   

 

 


