
Flora Plus

Ci�ți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a u�liza Mastrelle® Flora Plus chiar dacă ați mai u�lizat acest 
dispozi�v medical. Este posibil ca aceste informații să se fi modificat de la ul�ma u�lizare conform 
ul�melor cercetări în domeniu.
Acest dispozi�v medical poate fi eliberat fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să 
u�lizați Mastrelle® Flora Plus cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate. Păstrați aceste 
instrucțiuni. Se poate să fie necesar să le reci�ți. 

Informații despre produs
Flora vaginală sănătoasă este alcătuită în principal (50-90%) din bacterii lac�ce benefice, reprezentate de 
diferite tulpini de lactobacili care formează la suprafaţa mucoasei vaginale un biofilm protector şi care secretă 
acidul lac�c responsabil de menţinerea pH-ului vaginal în limite fiziologice (pH<4,5). Când numărul 
lactobacililor este scăzut sau echilibrul pH-ului vaginal este dereglat, alte microorganisme pot creşte în mod 
excesiv, cauzând as�el tulburări la nivelul mucoasei vaginale, precum vaginita bacteriană sau vaginita fungică 
(cunoscută sub numele de candidoză).
Mastrelle® Flora Plus este un produs bazat pe un complex prebio�c biologic ac�v, vitamine şi acid hialuronic. 
Datorită compoziției complexe, Mastrelle® Flora Plus scade și echilibrează pH-ul vaginal la valoarea 
fiziologică (pH<4,5). Complexul prebio�c furnizează nutrienţi ce s�mulează creşterea lactobacililor şi 
refacerea biofilmului protector, împiedicând as�el creșterea bacteriilor patogene și a fungilor de �p Candida. 
Vitamina E şi acidul hialuronic formează un film fluid cu proprietăţi hidratante şi regenerante, având ca 
rezultat ameliorarea mâncărimilor, iritaţiilor, roşeţii şi usturimii.

Indicaţii şi instrucţiuni de u�lizare
- tratament de susţinere în vaginita bacteriană și în candidoza vaginală: o capsulă vaginală pe zi (înainte 
de culcare), �mp de 7-10 zile;
- prevenirea infecţiilor bacteriene recurente: o capsulă vaginală la 3 zile (înainte de culcare);
- prevenirea dezechilibrării florei vaginale pe parcursul tratamentului cu an�bio�ce: o capsulă vaginală pe 
zi pe tot parcursul tratamentului cu an�bio�ce, iar după terminarea tratamentului, încă 7 zile;
- menţinerea pH-ului şi florei vaginale echilibrate, ca şi măsură de prevenire: o singură capsulă vaginală pe 
săptămână;
- ameliorarea simptomatologiei manifestate în cazul vaginitei atrofice postmenopauză: o capsulă vaginală 
la 3 zile;
- reechilibrarea pH-ului vaginal în cazul dezechilibrelor hormonale ce apar ca urmare a administrării  de 
contracep�ve, în perioada de alăptare sau în perioadele stresante: o capsulă vaginală pe săptămână;
- reechilibrarea pH-ului vaginal după ciclul menstrual sau după contact sexual neprotejat: o capsulă 
vaginală pe zi �mp de două zile, după fiecare menstruaţie sau după fiecare contact sexual neprotejat;
- prevenirea infecţiilor vaginale după piscină sau jacuzzi: o singură capsulă vaginală după fiecare vizită la 
piscină sau jacuzzi.
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Flora Plus
Dispozitiv medical capsule vaginale

Cum se u�lizează
Numai pentru uz vaginal.
Spălaţi-vă bine pe mâini înainte de u�lizarea Mastrelle® Flora Plus.
Folosiţi-vă mâna liberă pentru îndepărtarea labiilor şi introduceţi
cu grijă capsula cât mai profund în vagin (vezi figura 1). 
Capsulele vaginale de Mastrelle® Flora Plus necesită un mediu umed 
intravaginal pentru a se dizolva complet. În cazul unei mucoase vaginale extrem de uscate, capsulele 
trebuie umezite cu apă, �mp de câteva secunde, înainte de a fi administrate.

Contraindicații
U�lizarea dispozi�vului medical Mastrelle® Flora Plus este contraindicată în caz de hipersensibilitate 
cunoscută la oricare dintre ingredientele din această formulă.

Atenționări și precauții 
Deoarece Mastrelle® Flora Plus are capacitatea de a acidifia mediul vaginal, în �mp ce sperma este 
alcalină, u�lizarea acestui produs poate reduce ac�vitatea spermei. Prin urmare, Mastrelle® Flora Plus nu 
trebuie u�lizat după contactul sexual neprotejat atunci când doriţi să rămâneţi însărcinată. Mastrelle® 
Flora Plus nu poate fi u�lizat pentru contracepție.
Nu u�lizați împreună cu dezinfectante pe bază de săruri cuaternare de amoniu precum clorura de 
benzalconiu, deoarece acidul hialuronic precipită în prezența lor. 
Nu aruncați ambalajul gol în mediul înconjurător. 
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 

 A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Compoziție 
Complex prebio�c biologic ac�v, vitamina C, vitamina E, hialuronat de sodiu, xilitol, lactoză, hipromeloză, 
dioxid de �tan.
 

Conținutul ambalajului 
Cu�e de carton ce conţine un blister cu 10 capsule vaginale și instrucțiuni de u�lizare.

Data expirării
Nu u�lizați Mastrelle® Flora Plus după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la 
ul�ma zi a lunii respec�ve.

Clasa dispozi�vului medical
Mastrelle® Flora Plus este un dispozi�v medical din clasa I, nesteril și fără funcție de măsurare, conform 
Direc�vei Consiliului European pentru dispozi�ve medicale 93/42/EEC.

             Producător
             Look Ahead S.R.L. 
             Șos. Păcurari nr. 127
             700544, Iași, România
             Tel.: 0232/252800

Data la care aceste instrucțiuni au fost revizuite: Octombrie 2018
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Atenționare

Număr lot (serie) Data de expirare

Citiți instrucțiunile
înainte de utilizare

Păstrați la temperaturi
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Producător!


