
1. Tαυτοποίηση, σύνθεση και σκοπός του ιατροτεχνολογικού
προϊόντος 
Το Valiagyn Probiotic vaginal tablet είναι ένα ιατρoτεχνολογικό προϊ-
όν σε μορφή ταμπλέτας για κολπική χρήση, που περιέχει Lactobacillus 
acidophilus, γαλακτικό οξύ και εκχύλισμα σκόρδου χωρίς τη χαρακτηρι-
στική οσμή. Είναι ένα ιατρoτεχνολογικό προϊόν χρήσιμο στην προφύλα-
ξη και τη θεραπεία των αιδοιοκολπικών μολύνσεων. Το Valiagyn Probiotic 
vaginal tablet μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη δύσοσμη λευκόρροια 
λόγω μη ειδικής κολπίτιδας όσο και μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά για 
κολπίτιδα γνωστής αιτιολογίας, ως συμπλήρωμα στην αντιμικροβιακή 
θεραπεία για ανασύσταση της κολπικής βακτηριακής χλωρίδας, αποκα-
θιστώντας έτσι τις φυσιολογικές συνθήκες του κολπικού μικροπεριβάλ-
λοντος.

1.1 Μηχανισμός δράσης 
Η ουροκολπική μικροχλωρίδα χαρακτηρίζεται από ένα πολύπλοκο μι-
κροβιακό οικοσύστημα που ασκεί μια φυσιολογική άμυνα ενάντια στα 
βακτήρια και την Candida, με τη φυσιολογική κολπική έκκριση να έχει 
ένα όξινο pH μεταξύ 3,8 και 4,5 και την οξύτητα να διατηρείται από ένα 
φυσιολογικό επίπεδο οιστρογόνων και από την υπάρχουσα βακτηριακή 
μικροχλωρίδα. 
Η βακτηριακή χλωρίδα που αποικεί στο βλεννογόνο του κόλπου απο-
τελείται κυρίως από βακτήρια γαλακτικού οξέος (Bacillus Doderlein), τα 
οποία μεταβολίζουν το γλυκογόνο σε γαλακτικό οξύ, που είναι υπεύθυνο 
για τη διατήρηση του όξινου περιβάλλοντος, το οποίο δεν ευνοεί τον 
αποικισμό και την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. 
Όταν η μικροβιακή ισορροπία αλλάζει προσωρινά από ορμονικούς πα-
ράγοντες (έμμηνος ρύση, εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση), από ακατάλληλες 
συνθήκες υγιεινής, ή από τη χρήση αντιβιοτικών, μπορεί να προκύψουν 
μολύνσεις από παθογόνα που μεταβάλλουν τη μικροβιακή σύνθεση της 
ουροκολπικής δομής. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι κάψιμο, φαγού-
ρα, δυσουρία και δύσοσμες κολπικές εκκρίσεις. H ταμπλέτα Valiagyn 
Probiotic μόλις διαλυθεί στο κόλπο, απελευθερώνει μέσα σε λίγα λεπτά, 
τα λειτουργικά συστατικά: 
          Το Lactobacillus acidophilus μπορεί να περιορίσει τον αποικισμό και 
την ανάπτυξη παθογόνων μικροργανισμών αποκαθιστώντας μια φυσιο-
λογική κολπική μικροχλωρίδα.
          Το γαλακτικό οξύ, καθιστά το περιβάλλον του κολπικού βλεννογόνου 
ακατάλληλο για την ανάπτυξη  παθογόνων οργανισμών, μειώνοντας το 
κολπικό pH  σε όξινες τιμές, μεταξύ 4 και 4,5. Αυτό μειώνει τη δυνατότητα 
φιλοξενίας στον κόλπο. 
     Η παρουσία άοσμου εκχύλισματος σκόρδου, ως συμπληρωματική 

ουσία, εξασθενεί και αποτρέπει τη δημιουργία βιοφίλμ, καθιστώντας τα 
παθογόνα πιο ευαίσθητα στη δράση των δύο κύριων συστατικών του 
προϊόντος. 

1.2 Συστατικά 
Κάθε ταμπλέτα περιέχει Lactobacillus acidophilus, γαλακτικό οξύ, εκχύ-
λισμα σκόρδου χωρίς τη χαρακτηριστική οσμή. 
Έκδοχα: μαννιτόλη, άρωμα, βεχενικός γλυκερυλεστέρας, μικροκρυ-
σταλλική κυτταρίνη, νατριούχος κροσκαρμελόζη, φυτικό στεατικό μα-
γνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου, βήτα-κυκλοδεξτρίνη

2. Συσκευασία 
Ένα κουτί περιέχει 10 κολπικές ταμπλέτες 

3. Δοσολογία και τρόπος χρήσης 
Συστήνεται η χρήση μιας ταμπλέτας Valiagyn Probiotic, κατά προτίμηση 
το βράδυ πριν τον ύπνο, για 10 συνεχόμενες ημέρες. 
Είναι σκόπιμο να ξεκινάει η θεραπεία δέκα ημέρες πριν από τον εμμη-
νορρυσιακό κύκλο ή/και αμέσως μετά το τέλος του. Με τη συμβουλή 
γιατρού, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το Valiagyn Probiotic vaginal 
tablet για επαναλαμβανόμενους κύκλους. 
Όταν αφαιρείτε την ταμπλέτα από τη συσκευασία προσέξτε ιδιαίτερα: 
μην πιέζετε στο κέντρο της κυψέλης καθώς η ταμπλέτα, δεδομένου του 
μεγέθους της, μπορεί να σπάσει. 
Για να βγάλετε σωστά και με ασφάλεια την ταμπλέτα, ασκήστε μια μι-
κρή πίεση στην άκρη της κυψέλης  ή, εναλλακτικά πιάστε το αλουμίνιο 
στο πίσω μερος του blister, ανασηκώστε το και αφαιρέστε την ταμπλέτα. 
Χρησιμοποιήστε τη ταμπλέτα αμέσως μετά την εξαγωγή από το blister. 
H ταμπλέτα πρέπει να εισαχθεί βαθιά στον κόλπο, ώστε να διευκολυνθεί 
η ταχεία διάλυση. 

4. Παρενέργειες 
Τα συστατικά του Valiagyn Probiotic vaginal tablet είναι ασφαλή και 
καλά ανεκτά, όπως αποδείχθηκε από ειδικές εξετάσεις. 
Σε δόσεις αναγκαίες για να επιτευχθεί ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα, δεν 
έχει ποτέ αναφερθεί  περιστατικό παρενεργειών.
Το προϊόν δεν έδειξε καμία ερεθιστική επίδραση στον κόλπο, αλλά αν 
εμφανίσετε απρόβλεπτη υπερευαισθησία στο προϊόν, συμβουλευτείτε 
το γιατρό σας και διακόψτε τη θεραπεία με το Valiagyn Probiotic vaginal 
tablet. Σε ορισμένες περιπτώσεις τις πρώτες ημέρες μπορεί να είναι εμ-
φανιστεί μια ελαφριά φαγούρα που έχει την τάση να εξαφανίζεται μετά 
από 2-3 ημέρες θεραπείας.
Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 



5. Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα 
Μην χρησιμοποιείτε το Valiagyn Probiotic vaginal tablet μαζί με άλλα ια-
τροτεχνολογικά προϊόντα ή / και φάρμακα για κολπική χρήση, χωρίς να 
συμβουλευτείτε το γυναικολόγο σας. 

6. Αποθήκευση 
Το προϊόν περιέχει γαλακτοβάκιλλους πολύ ευαίσθητους στη θερμότη-
τα. Διατηρήστε το Valiagyn Probiotic vaginal tablet σε ξηρό μέρος και 
μακριά από την απευθείας έκθεση σε θερμότητα  ή πηγές φωτός. Μην 
το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση αλλοιωμένης συσκευασίας ή blister. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω 
από 25 ° C. Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε θερμικό σοκ.

7. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δοσολογία διότι μια υπερδοσολογία 
μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας. 
Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για περισσότερο από 30 ημέρες, αν τα 
συμπτώματα επιμείνουν, συμβουλευτείτε το γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε 
το προϊόν εάν η συσκευασία ή η ταμπλέτα είναι αλλοιωμένα. Η παρουσία 
ελαφρoύ σκασίματος στην ταμπλέτα οφείλεται στα φυσικά χαρακτηρι-
στικά του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην το 
χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση δυσανεξίας στο προϊόν. Μην το χρησι-
μοποιήσετε σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στα συστατικά. 
Κάθε ταμπλέτα είναι μίας χρήσης και θα πρέπει να ανοίγεται μόνο κατά τη 
στιγμή της χρήσης. Η ταμπλέτα είναι μίας χρήσης και για κολπική χρήση, 
δεν λαμβάνεται από το στόμα, μην την καταπιείτε. 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού 
για σωστή χρήση του Valiagyn Probiotic vaginal tablet. 

8. Ημερομηνία Λήξης
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγρά-
φεται στη συσκευασία. 
Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν σε άθικτο περιέκτη, που έχει 
αποθηκευτεί σωστά. 

9. Απόρριψη 
H διαχείριση ληγμένου προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων του τοπικού φορέα. 
Μην απορρίπτετε σε καμιά περίπτωση το προϊόν ή τη συσκευασία στο 
περιβάλλον. 
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