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Vajinal Ovül 
IIa Sınıfı Tıbbi Cihaz  

EFFIK araştırmalarının sonucu 
 
Pek çok zararsız mikroorganizma vajinada doğal olarak bulunur. Normal şartlar 

altında bu mikroorganizmalar bir arada denge içinde yaşarlar ve vajinal 
enfeksiyonlara karşı bir savunma oluştururlar. En çok bulunan türler, vajinanın 

fizyolojik asitliğini (pH 4-4.5) sağlayan laktobasillerdir. 
Laktobasil ile birlikte streptokok, enterokok, enterobakteri gibi diğer türler ve diğer 
daha nadir türler mevcut olabilir. Sağlıklı vajinal flora, mikoz (genellikle kandizozis) 

ve diğer olası hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Laktobasillerin kaybolması, 
agresif dış mikroorganizmaların varlığı veya sağlıklı mikroorganizmaların 

dengesizliği gibi çeşitli koşullar vajinal enfeksiyonlara yol açabilir. 
Vajinal flora dengesizliği yakın zamanda antibiyotik kullanımı, antifungallerle 
tekrarlanan tedavi, aşırı yoğun geçen adet döngüleri, hormonal değişiklikler 

(hamilelikte olduğu gibi) veya diğer bozukluklardan kaynaklanabilir. 
 

POLYBACTUM® NEDİR? 
POLYBACTUM® Ovül, vajinal enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olacak şekilde 

vajina duvarına yapışan ve bariyer etkisiyle vajinayı enfeksiyonlardan (Gardnerella 
vajinalis enfeksiyonları dahil) koruyan bir tıbbi cihazdır. Polikarbofil (mukoadhezif) 
ve lauril glukozit içerir. 

 
POLYBACTUM®'un doğal vajinal flora üzerinde hiçbir zararlı etkisi yoktur. 

Bakteriyel vajinoz olan kadınlarda POLYBACTUM® bakteriyel vajinozun tekrar 
etmesini önlemeyi amaçlar. 
 

POLYBACTUM® NEDEN KULLANILMALIDIR? 
Bakteriyel vajinozun tekrarlama riskini azaltmak için. POLYBACTUM® sağlıklı 

vajinal floranın sağlanması ve vajinal laktobasiller açısından güvenlidir. 
 
POLYBACTUM® NASIL KULLANILIR? 

Her bir ovül vajinanın derinliklerine yerleştirilmelidir. 
 

TEDAVİ: 
Bakteriyel vajinoz: Akut bakteriyel vajinozun tedavisinden sonra Polybactum'u 
aşağıdaki şekilde kullanın: 

• Haftada 3 ovül (3 günde 1). Gerektiğinde adet döngüsünün sonuna kadar 
bekleyiniz; 

• Bu tedaviyi art arda 2 döngüde daha tekrarlayınız (toplam 3 döngü). 
 
Hamilelik durumunda, akut fazın tedavisinden hemen sonra POLYBACTUM® 

kullanımına başlayınız. 
 

UYARI: 
• Yalnızca vajinal kullanımlar içindir. 
• Üründe bulunan bir veya daha fazla maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık 

durumunda kullanmayınız. 
• Beklenmeyen bir reaksiyon meydana gelirse, kullanmayı bırakınız ve bir 

doktora başvurunuz. 
• Diğer vajinal tedavilerle birlikte kullanmayınız. 



• POLYBACTUM® hamilelik sırasında kullanılabilir, ancak mukozal hasar 

durumunda derhal kesilmelidir. 
 

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşimden kaçınmak için, devam eden diğer tedaviler 
hakkında doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmelisiniz. 
 

Kutuda bir sorun olması halinde ürünü kullanmayın. Son kullanma tarihi geçmişse 
ürünü kullanmayın. 

 
POLYBACTUM® ile tedavi sırasında prezervatif kullanılabilir. POLYBACTUM®’un 
spermisidal maddeler (sperm öldürücü maddeler) ve diyafram gibi doğum kontrol 

yöntemlerini etkisiz hale getirme riski olabileceğinden, tedavi süresince bu 
yöntemlerin kullanılması önerilmez.  

 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 
Ürün paketini, kullanım talimatı ile birlikte orijinal kutusunda saklayınız.  

Kuru bir yerde saklayın. Isı kaynaklarından ve ışıktan uzak tutunuz. 
 

İçindekiler: C12-C18 gliseritler, polikarbofil, lauril glukozit.    
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