
 

ФЛОРАЖИН Сребро 
Floragyn®   Silver 

 
 

Медицинско изделие 

 

 

ВАГИНАЛНА ПЯНА НА ОСНОВАТА НА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА И 
ЕКСТРАКТ ОТ ЖИТНИ КЪЛНОВЕ, С ДОПЪЛВАЩО ДЕЙСТВИЕ ПРИ 
ЛЕЧЕНИЕТО НА    ПРОМЕНИ НА ВАГИНАЛНАТА ЛИГАВИЦА. 
СЪДЪРЖА КОЛОИДНО СРЕБРО. 

 
Какво представлява  
Floragyn® Silver - вагинална пяна е медицинско изделие, разработена по оригинална 
и особено ефективна формула, която, създава бариерен ефект върху цервикално-
вагиналната лигавица и допринася за възстановяване на физиологичното ѝ 
състояние. 

 
Какво съдържа 
Floragyn® Silver съдържа хиалуронова киселина, екстракт от житни кълнове и 
колоидно сребро. 
Наличието на хиалуронова киселина прави изделието особено подходящо като 
допълнение при физикално лечение на цервико-вагинални промени при наличие 
на зачервяване и дразнене, или в случай на диатермия, лазерна терапия и 
криотерапия. 

 
Екстрактът от житни кълнове е естествено, овлажняващо и омекотяващо вещество, 
което засилва защитното действие, оказано от хиалуроновата киселина. 
Колоидното сребро, известно като най-старият и най-надежден антимикробен агент, е 
без мирис, нетоксично и не дразни и следователно е идеално за използване във 
влажна и деликатна среда. Използва се като консервант, предотвратява микробното 
замърсяване на препарата. 

 
Защо се използва 
Floragyn® Silver е вагинална пяна, която създава тънък защитен филм, който покрива 
лигавицата, осигурявайки физическа защита, която гарантира 6 часа защита на 
вагиналния епител от дразнещи фактори, предотвратява рецидив и предпазва от 
възпаление. Следователно, продукта е показан особено като коадювант при локално 
лечение на промени във физиологичното състояние на вагиналната лигавица като 
зачервяване и дразнене. 
 
Как да прилагате 
Прикрепете канюлата към кутията, след което вкарайте канюлата във вагината и 
впръскайте пяната, като държите бутилката с главата надолу. 1-2 приложения 
на ден. 
След отваряне на специалната торбичка, наличните канюли трябва да се използват 
след изплакване с вода. 
Ако една канюла се използва повторно, тя може да се използва само след измиване с 
перилен препарат и изплакване с много гореща вода. 

 
Кога не трябва да се използва  
Няма противопоказания за употребата на Floragyn® Silver, с изключение на 
случаите на индивидуална свръхчувствителност към някой от компонентите. 
 
От проведените тестове за биосъвместимост, продуктът не е дразнещ и не 
сенсибилизира. 
 
Предупреждения и предпазни мерки при употреба.  
Използването на всички продукти за локално приложение, особено ако то е 
продължително, може да причини повишена чувствителност. В такъв случай 
прекратете лечението и уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност, отбелязан на 
опаковката, или ако опаковката изглежда нарушена.  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.



Специални предпазни мерки по време на бременност и кърмене  
Попитайте Вашия лекар за съвет относно употребата на продукта по време на 
бременност. 
 
Евентуално проявена токсичност:   
Не са съобщени случаи на токсичност. 
 
Поддръжка, транспорт, съхранение и манипулиране на изделието  
ВНИМАНИЕ:  
Изключително запалим аерозол.  
Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Да се пази от топлина, 
нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. 
Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да 
се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи 
от 50 °C/122 °F. 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. 
 
Състав:  
Sodium Hyaluronate; Triticum Vulgare Germ Extract; Colloidal Silver; Polysorbate 80; 
Disodium Phosphate; Potassium Phosphate; Glycerin (натурален растителен 
глицерин); PVP (K30); Potassium Sorbate; Imidazolidinil urea; Parfum (S.L.M. 5846, 
Geranio Nerolene); Aqua (пречистена вода). 
Пропеленти: пропан, бутан, изобутан. 
Не съдържа хлорфлуорвъглеводороди (CFC). 
 
Съдържание на опаковката: 
1 спрей-флакон от 50 мл + 4 канюли. 
 
Производител: 
So.Se.PHARM Srl - Via deiCastelli Romani 22 - Pomezia (Рим) - Италия- 
www.sosepharm.com  
За всякакви сигнали пишете на имейл: dispositivimedici@sosepharm.com  
Дата на последната редакция на текста: 19/04/2021 
 
Метод на изхвърляне 
Неизползваният продукт и получените отпадъци трябва да се изхвърлят в 
съответствие с местните законови изисквания. 
 
„Удовлетворението на клиента е основната цел на So.Se.PHARM Srl. 
Затова дружеството възнамерява да събира информация свързана с нивото на 
качество, възприемано от клиента. Ако при използване на изделието срещнете 
трудности при отварянето и/или затварянето му, при възприемане на инструкциите 
и/или етикетите, при разбирането на използваната символика, при приложението на 
продукта, или в случай че медицинското изделие не се е оказало подходящо при 
описаните показания, подайте сигнал с описание на възникналата ситуация на имейл 
адрес dispositivimedici@sosepharm.com.“ 

 
РЕЦИКЛИРАНЕ 

 
 

 PAP 21 
Картонена кутия 

PAP 22 
Листовка 

Allu 41 
Алуминиев спрей-флакон 

Листовка  
PP 05 

Затваряща капачка на флакона 

Изключително запалим 

Виж инструкциите за употреба 

Използвай пред посочената дата 

Партиден номер

Температура на съхранение 

СЕ съответствие

 
Съответствие с метрологичния 

контрол 


