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1. Vaginala besvär
Tre av fyra kvinnor linder av vaginala besvär och den drabbades vardag påverkas både
fysiskt och känslomässigt. Huvudorsaken till vaginala besvär är en obalans i vaginalfloran.
Orsaker till oblans i vaginalfloran kan vara externa faktorerer så som överdriven
hygienpraxis, sexuellt umgänge eller en skada på vävnaden, så väl som interna faktorer som
en rubbning i immunförsvaret, medicinering eller hormonella förändringar.
Har det plötsligt börjat klia, svida, lukta eller komma konstiga flytningar från slidan? Underlivet kan
drabbas av många typer av besvär och sjukdomar, till exempel torrhet, svamp, bakteriell vaginos och
herpes. Vissa infektioner kan du behandla hemma med läkemedel som du köper på apotek medan
andra behöver behandlas med mediciner på recept från en läkare eller gynekolog.
I denna bilaga kan du läsa mer om skillnaden mellan olika symtom, vad du kan göra för att främja
underlivshälsan och hur du vet när det är dags att rekommendera uppsökande av vård.

LÅT INTE UNDERLIVET HINDRA DINA MÅL
Visste du att ditt underliv har samma pH som vin, renar sig självt och har 8000 nervändar som är till för
att ge njutning? Ditt underliv är kort och gott fantastiskt! Men de flesta kvinnor har någon gång upplevt
att något inte står riktigt rätt till där nere. Underlivsproblem är mycket vanliga och drabbar kvinnor i alla
åldrar.
Som tur är går det att få hjälp mot besvären!

1.1. Multi-Gyn
Multi-Gyns produkter behandlar vaginala besvär genom att
återställa den naturliga balansen i vaginalfloran. När
vaginalfloran är balanserad är den naturligt skyddad från
bakterier och svamp. Men när balansen störs kan obehag
som klåda, flytningar, lukt, torrhet eller infektioner som
bakteriell vaginos (BV) och vaginal svampinfektion utvecklas.
Genom att återställa denna balans behandlar Multi-Gyns
produkter inte bara vaginala besvär utan ger också direkt
lindring.

Multi-Gyn Fullt Sortiment
Scanna med din
mobilkamera
för att komma till
utbildningsfilmen

Produkterna består mestadels av naturliga ingredienser. En
av huvudingredienserna är 2QR-komplexet som är en
naturlig, växtbaserad ingrediens. 2QR-komplex stöder den
naturliga läkningsprocessen och balansen i vaginalfloran.
2QR-komplex har inga kända biverkningar.
• Direkt lindring
• Lösning på de flesta intimbesvär
• Naturliga produkter
• Baserat på 2QR-komplexet
• Inga kända biverkningar
• Rekommenderas av HCP

3

2. Bakteriell vagnios
VAD ÄR BAKTERIELL VAGINOS?
BV är det vanligaste vaginala tillståndet hos kvinnor i fertil ålder.1 BV leder till illaluktande flytningar,
irritation och klåda. Flytningen karaktäriseras av en fiskliknande lukt.2 Problemen med BV är ofta
återkommande och många drabbas med återinsjuknande inom ett år. I en nationell undersökning som
genomfördes av CDC i USA kartlades att nästan var tredje kvinna (29%) i åldrarna 14-49 hade BV. 3 Den
globala prevalensen är idag inte kartlagd.

VAD BEROR BAKTERIELL VAGINOS PÅ?
Bakteriell vaginos uppstår när det blir obalans bland de bakterier som normalt lever i slidan. I slidan finns
bland annat mjölksyrebakterier (lactobaciller) som gör miljön sur för att skydda mot infektioner. Men
ibland trängs mjölksyrebakterierna bort av andra bakterier, så kallade anaerober, som bildar ämnen som
kallas aminer. Aminer luktar illa, vilket förklarar den ändrade doften på flytningen. Forskarna vet inte
riktigt varför vissa kvinnor blir drabbade och andra inte, men risken för att utveckla BV ökar med ökat
antal sexpartners, trots att BV inte är en sexuellt överförbar sjukdom, då BV kan utvecklas utan att vara
sexuellt aktiv. Övriga riskfaktorer är nya sexpartners, oskyddat samlag, överdriven hygien samt faktorer
som rökning, låga vitamin D-nivåer, stressfaktorer samt genetiska förutsättningar.

ÄR BAKTERIELL VAGINOS FARLIGT?
Det har blivit allt mer uppenbart att BV inte längre kan betraktas som ett helt harmlöst tillstånd.
Konsekvenserna som BV medför är inte fullt fastställda. Vad som idag konstaterats är att tillståendet ofta
leder till stora begränsningar i den drabbade kvinnans sociala liv på grund av den odör som tillståndet
medför. Odören är påtaglig för den drabbade och leder ofta till en negativ psykologisk påverkan på
självkänslan och viljan att umgås nära i sociala eller intima sammanhang. Bakterieobalansen som
uppstår vid BV gör att man blir mer mottaglig för sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar) samt
andra infektioner. Det kan bero på att obalansen gör miljön i slidan mer basisk och då försämras
kroppens naturliga försvar mot sjukdomar.4 I sällsynta fall löper gravida kvinnor med BV förhöjd risk för
missfall, för tidig (prematur) förlossning samt komplikationer efter förlossning såsom ökad infektionsrisk.5
BV kan även vara associerad med ökad risk för infertilitet.6 Det är viktigt att vara medveten om att dessa
komplikationer är inte givet att få vid BV, utan personer med BV löper en förhöjd risk för dessa
komplikationer.
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2.1. Multi-Gyn ActiGel

Scanna med din
mobilkamera
för att komma till
utbildningsfilmen

Multi-Gyn ActiGel behandlar bakteriell vaginos och dess relaterade symptom som illaluktande
flytningar, klåda och irritation. Produkten är baserd på det patenterade 2QR-komplexet. Denna
naturliga, växtbaserade ingrediens har den unika förmågan att skydda den känsliga vaginala
vävnaden från skadliga bakterier på ett säkert och naturligt sätt. Multi-Gyn ActiGel stöjder den
naturliga läkningsprocessen och återställer vaginans pH-värde. Denna sura miljö stödjer
utvecklingen av goda bakterier (Lactobacilli), vilket optimerar den vaginala floran. Det är en
skonsam och mycket effektiv behandling utan kända skadliga biverkningar.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
För behandling av bakteriell vaginos (BV) applicera en riklig mängd Multi-Gyn ActiGel inuti vaginan minst två
gånger om dagen under en period av minst fem dagar. Applicering före sänggående rekommenderas. För
behandling av vaginala besvär, såsom klåda och irritation – applicera en riklig mängd Multi-Gyn ActiGel minst
en gång om dagen eller när lindring önskas. Multi-Gyn ActiGel ska inte användas längre än 30 dagar i följd, för
att ge utrymme för den vaginala bakteriefloran att reglera sig själv. Om symptomen kvarstår eller återkommer
bör du kontakta läkare.
Efter applicering är det inte ovanligt att känna en stickande och/eller brännande känsla. Detta är vanligtvis
snabbt övergående, och kan bero på att en skör eller skadad slemhinna är mer känslig.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET
Multi-Gyn ActiGel har en optimal surhetsgrad för vaginan och sperma är
alkaliskt, vilket gör att spermiernas aktivitet hämmas vid användningen av
Multi-Gyn ActiGel. Därför skall ActiGel inte användas under ägglossning
vid önskan att bli gravid. Det finns inga andra kända biverkningar. MultiGyn ActiGel har ingen känd påverkan på andra läkemedel. Det finns inga
kända kontraindikationer vad gäller användning av Multi-Gyn ActiGel
under graviditet eller amning. Multi-Gyn ActiGel bör inte användas
samtidigt som kondomer. Effekten på pessar är inte känd.
• Behandlar bakteriell vaginos
• Minskar lukt och flytningar
• Stillar klåda och irritation
• Återställer pH-balansen och vaginalfloran
• Naturlig produkt
Actigel är en säker och bra produkt att starta en behndling med om
diagnos ännu inte konstaterats av vården
Huvudingredienser
Galaktoarabinan Polyglukuronsyra Korspolymer*, Xantangummi, Glycerin, Kaprylyl Glykol.
*2QR-komplexet: patenterad ingrediens renad från Aloe Barbadensis.
ActiGel 50ml. Medicinteknisk klassificering. Läs bifogad bipackssedeln noga innan användning.

RECENSIONER
ULLIS
Efter månader av lukt och flytningar, testade jag denna
och efter bara någon dag blev det bättre. *

LENA
Har problem så jag tänkte testa om den fungerade.
Klart!*

YLVA
En riktig räddare i nöden, perfekt att använda när man
har någon form av obalans! typ dålig lukt efter mens
eller vid irritation och skav efter sex. Har även använt
den när jag fått svamp-känningar och då har den tagit
bort det direkt! *

AL
Har aldrig mått bättre där nere! Märkte en effekt direkt.
*Produktrecentioner hämtade från produktsidor för
multi-gyn från apotekens hemsidor. December 2021
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3. Vagnial svamp
Minst 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder drabbas någon gång av en svampinfektion, och 45 procent av
dessa får tillbaka besvären minst en gång.7
Underlivssvamp orsakas oftast av jästsvampar av arten Candida albicans. Candida albicans växer inne i celler
både i hud och i slemhinnor där den livnär sig på de sockerarter som produceras i cellerna. En svampinfektion
orsakas av att svampen av någon anledning förökar sig snabbare inne i cellerna, oftast som en följd av en
tillfällig rubbning i immunförsvaret. Svampinfektion i underlivet är helt ofarlig i sig men den drabbade kan få
mycket besvärande symptom som intensiv klåda, vitaktig grynig flytning, irriterade slemhinnor, röda och
svullna blygdläppar.8

SYMPTOM
Symptomen på svamp kan variera från milda till besvärliga. En svampinfektion märks oftast i form av klåda
och sveda kring slidöppningen och blygdläpparna, särskilt vid urinering. Förutom klåda är också vanligt att få
tjocka, gryniga, kesolika flytningar. I vissa fall förändras dock inte flytningarna alls. Slemhinnorna i slidan
svullnar och blir sköra och röda, och det kan även bildas en vit hinna mellan de inre och yttre blygdläpparna
som kan vara svår att tvätta bort. Om du går med en obehandlad infektion länge kan det också göra ont vid
vaginalt sex.9
VAD ÄR ORSAKERNA TILL VAGINAL SVAMP?
Vad som orsakar vaginal svamp är inte kartlagt, men det finns faktorer som ökar risken för att drabbas.
Antibiotikabehandlingar kan ha en påverkan på alla baktierer i slidan, goda såväl som skadliga, vilket kan
bidra till en svampinfektion. Ett nedsatt immunförsvar, av stress, medicinering, preventivmedel med horomoner
eller om en influensa håller på att bryta ut. Slemhinnorna blir påverkade av hormonerna i kroppen, vilket även
påverkar immunförsvaret i underlivet. Därför är svampinfektion före mens eller under graviditet vanligt.10

NÄR BÖR LÄKARE KONTAKTAS?
Första gången vaginal svamp misstänks
Vid återfall och eller vid osäkerhet att symotomen orsakas av svamp, eller om den drabbade inte känner
igen de typiska symptomen.
Om symptomen återkommer mer än 2 gånger inom 6 månader.
Om ingen förbättring sker efter 3 dagars behandling.
Om inte alla symptom helt försvunnit inom 7 dagar efter påbörjad behandling.
Om det uppstått sår kring blygdläpparna eller slidöppningen.
Vid missfärgade eller illaluktande flytningar.
Vid smärtor i magen/underlivet
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3.1. Pevaryl (Ekonazolnitrat)
Pevaryl® är det mest använda preparatet i Sverige för behandling av candidavulvovaginit*.
Preparatet har funnits i Sverige sedan 1977 och använts av miljontals kvinnor. Den verksamma
substansen i Pevaryl® är ekonazolnitrat och används vid behandling av svampinfektion i slidan.
Vid egenvård av svampinfektioner får Pevaryl kombinationsförpackning säljas receptfritt till
kvinnor, som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som nu fått samma
symptom.

HUR VERKAR PEVARYL?
Den verksamma substansen i Pevaryl är ekonazolnitrat. Med Pevaryl vagitorium och/eller kräm lindras klåda
och övriga besvär inom några dagar och försvinner helt inom en vecka. Vagitorierna smälter av
kroppsvärmen och behöver ingen applikator.
Produktportfölj (detta kan lyftas i samband med packshots)

•
•
•
•

Pevaryl 3 vagitorier
Pevaryl 3vagitorium + kräm
Pevaryl Depot 1 vagitorium
Pevaryl Depot 1 vagitorium + kräm

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD MELLAN 1 DAGARS BEHANDLING (PEVARYL
DEPOT) OCH 3 DAGARS BEHANDLING (PEVARYL)?
Båda behandlingarna har samma effekt på svampinfektionen. Det som
skiljer behandlingarna åt är vagitoriets sammanstättning. Depot fäster vid
slemhinnan och verkar därifrån i flera dagar. Därför räcker det med ett
enda vagitorium av denna typ.
ANVÄNDNING
Vagitoriet ska föras djupt in i slidan (med den spetsiga delen först) vid
sänggåendet under 3 dagar i följd med Pevaryl och vid sänggåendet 1 dag
med Pevaryl Depot. Krämen smörjs in runt slidöppningen och/eller
blygdläpparna 2-3 gånger dagligen tills besvären försvunnit och ytterligare
3 dagar.
Vid eventuell partnerbehandling, smöj in Pevaryl kräm 2 gånger dagligen
tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.
GRAVIDITET OCH AMNING
Pevaryl ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter
läkares inrådan. Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern
om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för
fostret. Okänt om Pevaryl går över i modersmjölk. Den drabbade behöver
rådgöra med läkare innan användning av Pevaryl under amning.

Kräm

Vagitorium

Pevaryl, receptfritt läkemedel som innehåller Econazol nitrat för
INNEHÅLLSDEKLARATION
Pevaryl 150mg vagitorium:
behandling av svampinfektion i underlivet.
·Den aktiva substansen är ekonazolnitrat. Övrigt innehållsämne är hårdfett. Kombinationsförpackning med vagitorier 150 mg och kräm 1%.
Pevaryl ska endast användas under första trimestern av
Pevaryl Depot 150 mg vagitorium:
graviditeten efter läkares inrådan.
·Den aktiva substansen är ekonazolnitrat. Övriga innehållsämne är polygel, Kontakta läkare om ingen förbättring sker eller om symtomen
kiseldioxid, hårdfett, stearylheptanoat.
förvärras inom 3 dagar efter påbörjad behandling.
Kontakta läkare om symtomen inte fullständigt försvunnit inom
Pevaryl 1 % kräm:
7 dagar efter påbörjad behandling. Läs bipacksedeln noga
·Den aktiva substansen är ekonazolnitrat. Övriga innehållsämnen är
innan användning.
bensoesyra (E 210), butylhydroxianisol, Pegoxol-7-stearat,
oleoylmakrogolglycerid, flytande paraffin, renat vatten.
Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För
fullständig information se fass.se
*IQVIA Sales, MAT w4421
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3.2. Multi-Gyn Floraplus
Multi-Gyn FloraPlus är en effektiv behandling för kvinnor som lider av svampinfektion. Produkten
behandlar svamp i underlivet och ger direkt lindring på dess relaterade symptom som klåda,
irritation och vita gryniga flytningar orsakat av svampinfektion.
FloraPlus är baserad på naturliga ingredienser och det patenterade 2QR-komplexet i
kombination med prebiotika. 2QR-komplexet är en naturlig växtbaserad ingrediens som har den
unika förmågan att förhindra skadliga bakterier och svamp från att komma i kontakt med den
vaginala vävnaden och slemhinnorna. “Dåliga” mikroorganismer neutraliseras samtidigt som de
“goda” laktobacillerna främjas för att återställa en optimal vaginal bakterieflora. Denna unika
kombination gör Multi-Gyn FloraPlus idealisk för att behandla vaginal svamp och återställa
vaginans bakterieflora och pH.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
För behandling av vaginal svamp använd 1 tub, som innehåller en engångsdos, innan sänggående under 5
dagar i rad. Om dina symptom kvarstår eller återkommer bör du kontakta din läkare. Multi-Gyn FloraPlus skall
inte användas längre än 30 dagar i följd, för att låta den vaginala bakteriefloran reglera sig själv.
Efter applicering är det inte ovanligt att känna en stickande och/eller brännande känsla. Detta är vanligtvis
snabbt övergående, och kan bero på att en skör eller skadad slemhinna är mer känslig.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETER
Multi-Gyn FloraPlus har inga kända biverkningar. Men eftersom Multi-Gyn
FloraPlus har en optimal surhetsgrad (lågt pH) för vaginan och sperma är
alkaliskt (högt pH), kan spermiernas aktivitet hämmas vid användningen
av Multi-Gyn FloraPlus. Därav rekommenderar vi att FloraPlus inte
används under ägglossningsperioden vid önskan att bli gravid. Det finns
inga kända kontraindikationer vad det gäller användning av Multi-Gyn
FloraPlus under graviditet eller amning. Multi-Gyn FloraPlus effekt på
kondomer och pessar är okänd.

Behandlar vaginal svamp
Direkt lindring av klåda, irritation och vita gryniga flytningar
Innehåller prebiotika
Skapar ett optimalt pH-värde i vaginan
Baserad på naturliga ingredienser

Huvudingredienser
Galaktoarabinan Polyglukuronsyrakorspolymer*, prebiotika (Laktitol och FOS).
*2QR-komplex: patenterad ingrediens renad från Aloe Barbadensis.
FloraPlus 5x5ml. Medicinteknisk klassificering. Läs bifogad bipackssedeln noga innan användning.

RECENSIONER
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ANONYM
Snabb och effektiv behandling mot svamp. Bättre än andra
receptfria alternativ.
ANONYM
Jag har länge lidit av återkommande obehag i mitt
intimområde och ibland tycker jag att de receptbelagda
behandlingarna är lite hårda och ibland gör saken värre.
Jag bestämde mig för att beställa detta på ett infall och
jag är så glad att jag gjorde det Applikationen är väldigt
enkel och okomplicerad, första gången jag använde den

kände jag en liten stickning i några ögonblick men det var inte
smärtsamt eller obehagligt. Jag fann stor lättnad efter den
första natten och fortsatte att använda i tre nätter i följd följt av
en paus på två nätter mellan de två sista doserna. Kommer
definitivt att beställa om och ha några till hands om jag skulle
behöva det igen! Det kan hjälpa att bära trosskydd när du
använder denna behandling eftersom det tenderar att sippra
lite.

*Produktrecentioner hämtade från produktsidor för
multi-gyn från apotekens hemsidor, UK. December 2021

4. Vagnial torrhet
Vaginal torrhet är vanligt bland äldre kvinnor och förknippas ofta med klimakteriet. Det är
mycket som förändras i kroppen när vi åldras – även i underlivet. Vaginal torrhet (atrofisk vaginit
på fackspråk) och är framförallt vanligt bland äldre.
Torrheten beror oftast på östrogenbrist och upp till hälften av alla kvinnor får symptom inom
några år efter att de gått in i klimakteriet. Förutom att slidan blir torrare efter menopause, kan
du få symptom som klåda, sveda, flytningar och smärta vid samlag. Många kvinnor söker inte
vård för torrhet i underlivet, trots att de upplever att deras livskvalitet försämras.11
Trots att vaginal torrhet är förknippat med klimakteriet, kan det drabba kvinnor i alla åldrar.
Orsaken är ofta hormonförändringar som under vid vissa perioder av menstruationscykeln, vid
ägglossning eller vid amning.
Det är det kvinnliga könshormonet östrogen som normalt reglerar fuktnivåer, pH och
slemhinnornas elasticitet i slidan. När kroppens östrogenproduktion minskar i samband med
klimakteriet kan det göra att slidans slemhinnor blir tunna och sköra, samtidigt som elasticiteten
i slidväggarna minskar.
Östrogenproduktionen kan även minska av andra anledningar, till exempel amning, behandling
med cellgifter eller strålning, bortopererade äggstockar eller vid viss medicinering.
Östrogenbrist är den vanligaste orsaken till torrhet i underlivet men i vissa fall kan symptomen
bero på underliggande sjukdomar eller att underlivet tvättas för ofta. Symptomen blir ofta värre
hos rökare, kvinnor som inte fött barn och kvinnor som får östrogenbrist på grund av
bortopererade äggstockar.11

Det första tecknet på förändring brukar vara att slidan upplevs som torrare än normalt. Ibland
kan underlivet kännas irriterat och klia. Vaginal torrhet kan även leda till att du får smärta och
småblödningar vid samlag.11
klipp ut och spara
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4.1. Multi-Gyn LiquiGel
Multi-Gyn LiquiGel är utvecklad för att behandla vaginal torrhet och dess relaterade symptom
som torrhet, klåda, irritation och smärta vid samlag. Den hormonfria gelen ger direkt lindring,
stimulerar den naturliga fuktproduktionen, reglerar vaginalfloran och förhindrar infektion och
irritation orsakade av vaginal torrhet.
Multi-Gyn LiquiGel är en naturlig gel baserad på det patenterade 2QR-komplexet. Gelen bildar en
film över slemhinnan för att säkerställa långvarig fuktighet och för att skydda och bibehålla en
hälsosam bakterieflora i vaginan. Regelbunden användning av Multi-Gyn LiquiGel minskar
irritation relaterad till vaginal torrhet, förbättrar den vaginala vävnaden och stödjer vaginans
naturliga fuktighet under samlag.
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Vid vaginal torrhet, applicera en riklig mängd Multi-Gyn LiquiGel minst en gång om
dagen eller vid behov. Om dina symptom kvarstår eller återkommer bör du kontakta
din läkare. Multi-Gyn LiquiGel ska inte användas längre än 30 dagar i följd, för att
ge utrymme för den vaginala bakteriefloran att reglera sig själv.
Efter applicering är det inte ovanligt att känna en stickande och/eller brännande
känsla. Detta är vanligtvis snabbt övergående, och kan bero på att en skör eller
skadad slemhinna är mer känslig.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET
Multi-Gyn LiquiGel har inga kända biverkningar. Multi-Gyn LiquiGel är inte ett
preventivmedel och innehåller inga spermiedödande medel. Inga studier har
dock utförts på eventuell påverkan på spermiers aktivitet. Multi-Gyn ActiGel
har ingen känd påverkan på andra läkemedel. Det finns inga kända
kontraindikationer för användning av Multi-Gyn LiquiGel under graviditet och
amning. Multi-Gyn LiquiGel bör inte användas samtidigt med kondomer.
Effekten på pessar är inte känd.
Snabb lindring av vaginal torrhet
Förebygger irritation under samlag
Naturlig, säker och ökar den naturliga fuktigheten i vaginan
Baserad på naturliga ingredienser, innehåller inga syntetiska ingredienser
eller konserveringsmedel
Fri från hormoner

Huvudingredienser
Galaktoarabinan Polyglukuronsyra Korspolymer*, Glycerin, Betain, Xantangummi
*2QR-komplex: patenterade bioaktiva polysackarider
50ml från maj 2022.
LiquiGel 30ml. Från maj 2022: 50ml. Medicinteknisk klassificering. Läs bifogad bipackssedeln
noga innan användning.

RECENSIONER
ELNA
Favorit sedan länge. Mild, effektiv, hormonfria.

SARA
Funkar bra

INGER
Effektiv och prisvärd

10

*Produktrecentioner hämtade från produktsidor för
multi-gyn från apotekens hemsidor. December 2021
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5. Irritation/torrhet
Många kvinnor känner igen problem så som irritation och torrhet i huden runt
intimområdet. Obehag runt intimområdet kan uppstå efter rakning/vaxning, av kläder,
svett eller användning av tvål. Ofta upplevs dessa obehag inte tillräckligt allvarliga för att
besöka en läkare eller gynekolog.13 Vid dessa lindriga besvär erbjuder Multi-Gyn
CalmingCream en effektiv lösning.

5.1. Multi-Gyn CalmingCream
Multi-Gyn CalmingCream har speciellt utvecklats för att återfukta, lugna och skydda huden på det yttre
intimområdet. Krämen är baserad på 2QR-komplex som stöder hudens naturliga barriärfunktion. Irritation och
torrhet i det intima området kan orsakas av bland annat rakning/vaxning, kläder, svett eller användning av tvål.
Krämen kan också användas i kombination med produkter som används för att lindra vaginala obehag. Multi-Gyn
CalmingCream behandlar inte vaginal svamp eller bakteriell vaginos.
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Multi-Gyn CalmingCream är framtagen för användning i de yttre delarna av
intimområdet. Applicera ett tunt lager kräm på den intima huden en gång
om dagen eller vid behov. Mängd för att täcka fingertoppen brukar vara
tillräckligt. Lämplig för daglig användning. Förvara vid 10-25C.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET
Det finns inga kända kontraindikationer för användning av Multi-Gyn
CalmingCream under graviditet och amning.
9/10 skulle rekommendera produkten12
"Jag kände omedelbart en lugnande effekt på huden, enkel att använda,
stor effektivitet, kan användas vid behov, inga biverkningar"
”Klåda lindrades och blev omedelbart återfuktad”
”Fungerar direkt efter applicering. Absorberar bra, men lämnar ändå en
skyddande hinna på huden som håller länge”
”Krämen har en väldigt bra och mjuk konsistens som snabbt absorberas.
Effekten märks på en kort tid och jag behöver bara applicera den en gång
om dagen. Jag är väldigt nöjd med denna kräm!”
Lugnar och skyddar irriterad och torr hud
Stöder barriärfunktionen för den intima huden
Icke irriterande. Parfymfri
Lämplig för daglig användning
CalmingCream 50ml. Kosmetisk.

RECENSIONER
9/10 skulle rekommendera produkten*
90% upplevde direkt lindring av klåda*
85% skulle köpa produkten igen*
Källa: *CDJI research, Metrixlab, Italy/Germany/Norway, n=600
women, 2018and Narrative analysis by Gullers in UK, Sweden and
Germany n=600 women, 2020), ** quotes from Multi-Gyn
CalmingCream product test, Metrixlab, Germany, n=92, 2021

Ingredienser
Aktiv ingrediens: 2QR-komplex - Patenterad ingrediens
utvunnen från Aloe Barbadensis.
Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Zinc Oxide,
Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Cera
Microcrystallina, Cetearyl Ethylhexanoate, PEG-30
Dipolyhydroxystearate, Magnesium Sulfate,
Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate,
Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sodium benzoate,
Potassium sorbate.
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6. Intimvård
Vaginan är i huvudsak utformad för att vara självrenande. Nyckeln till god vaginal hälsa är att ta
hand sig själv i allmänhet genom att äta en balanserad kost och träna. Men även en hälsosam
vagina kan dra nytta av en vanlig intimvårdsrutin. En stor del av kvinnorna rakar eller vaxar sitt
könshår, och dessa vanliga hårborttagningsmetoder kan orsaka problem som irriterad hud, röda
fläckar och obehaglig klåda. Det är viktigt att komma ihåg att könshår finns av en anledning – för
att skydda vaginan från baketerier och infektioner. Många kvinnor känner ett ökat behov av
vaginalvård under menstruationen och efter förlossningen, när huden är känsligare än normalt. Att
ha en intimvårdsrutin behöver inte vara komplicerad, kan förhindra besvär och ge en känsla av att
känna sig ren och uppfriskad i vaginalområdet.

6.1. Multi-Gyn FemiWash
Multi-Gyn FemiWash rengör och fräschar upp intimområdet. Den är
mild, icke irriterande och kan användas på mycket känslig hud. MultiGyn FemiWash är idealisk för daglig intimtvätt. Den är tvålfri och
skyddar den naturliga floran i intimområdet. Mild formula, innehåller
naturliga ämnen och mjölksyra. Innehåller inte parfym, tvål eller
irriterande ämnen.

ANVÄNDARISTRUKTIONER
Tryck ner pumpen för att få en lagom mängd FemiWash i handen, fördela
tvättmoussen över det yttre intimområdet och skölj sedan med vatten.
FemiWash håller huden mjuk och fräsch. Endast för utvärtes användning.

Tvålfri intimtvätt för utvärtes användning
Mild och icke-irriterande
Utan parfym
Baserad på det patenterade 2QR-komplexet
FemiWash 100ml. Kosmetisk.

MER INFORMATION
Scanna med din
mobilkamera
för att komma till
utbildningsfilmen

12

6.2. Multi-Gyn IntiSkin
Multi-Gyn IntiSkin lugnar irriterad hud i intimområdet och har
en frisk, kylande effekt samt avlägsnar oönskad lukt. Idealisk
för användning för att lugna och återfukta huden efter
rakning eller vaxning.
Använd Multi-Gyn IntiSkin 2 till 3 gånger dagligen eller så
ofta som lindring önskas. Spraya på det berörda området.
Multi-Gyn IntiSkin kan sprayas från alla vinklar, även från
sidan och med flaskan upp och ner. Endast för utvärtes
användning. Förvaras mellan 10-25˚C
IntiSkin 40ml. Kosmetisk.

6.3. Multi-Gyn Intifresh
Multi-Gyn IntiFresh är en praktisk förpackning bestående
av 12st intimvåtservetter för en mild intimhygien.
Servetterna rengör, avlägsnar lukt och ger en fräsch
känsla.
Servetterna kan användas så ofta som önskas. Multi-Gyn
IntiFresh är tillverkade av 100% biologiskt nedbrytbart
material, trots detta ska servetterna inte spolas ner i
toaletten.
IntiFresh: 12st. Kosmetisk.

MER INFORMATION
Scanna med din
mobilkamera
för att komma till
utbildningsfilmen
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7. Intimområdet efter förlossning
Obehag i det yttre delarna av intimområdet (blygdläppar, vulva, ändtarmsområdet) är
vanligare än många kanske tror. Många kvinnor kan känna igen problem som irritation,
känslighet, svullnad och mindre vävnadsskador. Dessa problem kan vara symptom orsakade
av till exempel mekanisk friktion (från kläder eller sport), menstruationscykler, kön, åldrande,
tvålar, läkemedel eller kronisk förstoppning. Speciellt under graviditeten och efter
förlossningen är dessa symptom mycket vanliga. Under denna period är det mer tryck på det
intima området än normalt. Trycket leder ofta till obehag i de yttre intimområdet. Dessa
problem kan vara mycket besvärliga.

7.1. Multi-Gyn Kompresser
Multi-Gyn Kompresser lugnar känslig hud i det yttre intimområden och stödjer hudens naturliga
återhämtningsprocess. Varje kompress är impregnerad med en naturlig gel som är baserad på det
patenterade 2QR-komplexet. Kompressen placeras på det berörda området där den skyddar och hjälper
till att skapa en optimal miljö för hudens naturliga återhämtning. Kompressens utsida är laminerad och
fläckar inte ner underkläder. Gelen i Multi-Gyn Kompresser är baserad på naturliga ingredienser och
innehåller 2QR-komplexet. Produkten är lämpad för det yttre intimområdet efter förlossning, såväl som för
personer som önskar lugnande effekt i yttre intimområdet.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Öppna påsen, vik upp kompressen och placera den
gelimpregnerade sidan mot det berörda området. Låt kompressen
sitta på så länge som önskas, idealiskt i 30min och minst 10min. För
att underlätta att kompressen hålls på plats, använd åtsittande
underkläder. Använd en ny kompress två gånger dagligen tills
besväret lugnat sig. Kompressen är endast avsedd för engångsbruk.
Kassera kompressen efter användning av hygieniska skäl. Förvara
vid 10-25C.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET
Det finns inga kända kontraindikationer för användning av MultiGyn Kompresser under graviditet och amning.
Lugnar känslig hud
Stödjer hudens naturliga återhämtningsprocess
Unik mjuk, skyddande kompress
Idealisk för användning efter förlossning

Kompresser:
12st. Kosmetisk.

Ingredienser
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Citric Acid,
Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide.
Huvudingrediens: Patenterad 2QR-komplex, renad från Aloe Barbadensis.
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7.2. Multi-Mam After-Birth Spray
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Multi-Mam After-Birth Spray lugnar, skyddar, mjukgör och återfuktar den känsliga
huden och slemhinnan i det yttre intimområdet, som ofta är känsligt efter förlossning.
Produkten stödjer hudens naturliga återhämtningsprocess. Den praktiska och
hygieniska sprayen ger en fin mist och kan användas i alla vinklar, även upp och ner
(360 grader). Multi-Mam After-Birth Spray har en mild, vegansk formula baserad på
naturliga ingredienser så som Rosa centifolia, Albatrellus ovinus och Aloe vera.
Parfymfri med neutral doft. Dermatologiskt testad.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Skaka väl före användning. Spraya direkt på det intima
området vid obehag. Kan användas på stygn och direkt
efter förlossning, används inte på öppna sår. Endast för
utvärtes användning. Förvara i rumstemperatur.

Omedelbar lugnande effekt
Skyddar och återfuktar
100% vegan, parfymfri
Multi-Mam After-Birth Spray, 75ml. Kosmetisk. Läs bifogad
bipackssedel innan användning.

Ingredienser
Aqua, Glycerin, Propanediol, Butylene Glycol, Potassium Sorbate, Albatrellus
Confluens (Mushroom) Extract, Lactic Acid, Citric Acid, Aloe Barbadensis Leaf
Juice Powder, Rosa Centifolia Flower Extract
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8. Amning
Att amma är naturligt sätt för bebisen och mamman att knyta an, det ger bebisen viktig näring, närhet
och trygghet. Den nyfödda bebisens sugande påverkar bröstvårtorna märkbart och det är vanligt att de
svullnar. Det är också vanligt med ömma och smärtande bröstvårtor. Omkring 80-95% av ammande
mödrar besväras av ömma bröstvårtor, och 26% uppger stark smärta. För att skona bröstvårtorna är det
mycket viktigt att försöka hitta en bra ställning vid amning och att barnet suger effektivt. Men det finns
också andra faktorer som bidrar till såriga bröstvårtor t.ex. produkter som minskar hudens naturliga
fettämnen (tvål, schampo), eksem eller benägenhet att få torr hud.

VILKA ÄR SYMPTOMEN?
Smärta i bröstvårtorna är typiska symptom på ett otillräckligt suggrepp men det kan också hända att
bröstvårtorna blir missbildade, spricker eller blir såriga efter amning. Ett annat tecken på att bebisen inte
har ett tillräckligt bra tag är att hen biter på bröstvårtan, är frustrerad, trevar efter bröstet och gör ett
klickande ljud medan den ammar. På sikt kan det leda till att bebisen inte går upp i vikt, eftersom den inte
får i sig tillräckligt att äta under amningen.

RÄTT SUGGREPP
En bra amningsupplevelse börjar med ett bra suggrepp. Ett bra suggrepp innebär att barnet suger sig fast
ordentligt, har hela bröstvårtan och den omgivande vårtgården i munnen, med bröstvårtan placerad mot
bakre delen av barnets mun. Babyns tunga täcker den nedre tandraden och skyddar bröstvårtan från
möjlig skada. (här kan vi eventuellt inkludera följande bild).

Illustratör: Madelen Lindgren för Rulla vagn
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8.1. Multi-Mam Kompresser
Multi-Mam-kompresser är speciellt utvecklade för vård av bröstvårtor hos ammande
mammor. Multi-Mam kompresser har en direkt lugnande effekt på ömma bröstvårtor,
optimerar hudens tillstånd och minskar svullnad. Kompresserna är impregnerade med en gel
innehållande det patenterade 2QR-komplexet. Kompresserna är mjuka på bröstvårtan och
skapar ett optimal tillstånd för den naturliga läkningsprocessen. Det är inte nödvändigt att
ta bort gelén före amning. Gelén består av naturliga växtingredienser och är ofarlig att
svälja.
Kompresserna är indikerade vid problem med brösvårtorna orsakade av amning, samt
smärtande, ömma, uttorkade eller svullna bröstvårtor. Vid blåsor, inflammerad hud eller
fjällande bröstvårtor.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Tvätta händerna. Öppna påsen, vik ut kompressen och placera den gelimpregnerade sidan mot den
ömmande bröstvårtan. Låt kompressen sitta kvar i minst 10 minuter, helst 30 minuter och högst 1 timma.
Eventuellt överskott av gel behöver inte tas bort före amningen eftersom formulan är säker för barnet.
Applicera en kompress minst två gånger om dagen tills dina besvär har lindrats. Kompressen är endast
avsedd för engångsbruk. Släng kompressen efter användning av hygieniska skäl. Kompresser bör inte
användas längre än 30 dagar i rad. Vid långvariga eller återkommande problem kontakta din läkare.

Stödjer den naturliga läkningsprocessen
Direkt kylande och lugnande effekt på ömma bröstvårtor
Vårdar huden runt bröstvårtorna
Neutraliserar skadliga mikroorganismer
100% vegansk, baserad på naturliga ingredienser (ofarlig
att svälja)

Multi-Mam Kompresser, 12 st.
Medicinteknisk klassificering. Läs
bifogad bipackssedeln innan
användning.

ALLERGIINFORMATION
Allergi mot ingredienserna i Multi-Mam Kompresser är mycket
ovanligt. Vid allergi mot växtbaserade ämnen
rekommenderar vi att applicera lite gel på insidan av
underarmen. Om en kliande röd fläck bildas rekommenderas
en avrådan från användning av Multi-Mam Kompresser.

Ingredienser
Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Glycerin (plant origin), Xanthan Gum.
*2QR-komplex: patenterad ingrediens renad från Aloe Barbadensis.

RECENSIONER
SOFIA
Ett måste för såriga onda bröstvårtor

LINDA
+ fick mina sår att läka fint o snabbt.
+ härlig svalkande känsla.

KAROLINA
En riktig räddare i nöden vid amning!

*Produktrecentioner hämtade från produktsidor för
Multi-Mam från apotekens hemsidor. December 2021
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8.2. Multi-Mam Protect
Multi-Mam Protect Nipple Care Balm är ett veganskt vårdande balm för ammande mammor
för att skydda bröstvårtorna från att torka ut och spricka. Produkten är lätt att applicera,
skonsam mot känslig hud, parfymfri och har en neutral smak och lukt. Multi-Mam Protect
lämpar sig för att användas redan under graviditeteten i preventivt syfte för de som önskar
amma, för att stärka hudbarriären runt bröstvårtan.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera balmet försiktigt på bröstvårtorna och vårtgården. Vid förvaring i hög
temperatur kan balmet bli mer lättflytande, skaka i så fall tuben före användning.
Balmet behöver inte tas bort innan amning.

Mjukgör och skyddar torra och ömma bröstvårtor
Återställer hudbarriären
100% vegansk, baserad på naturliga ingredienser (ofarlig att svälja)
Multi-Mam Protect, 30ml. Kosmetisk.

Ingredienser
Helianthus Annuus Hybrid Sunflower Seed Oil, Olus Oil, Glyceryl Behenate, Butyrospermum
Parkii Butter, Canola Oil, Helianthus Annuus Seed Wax, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Squalane, Camelina Sativa Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Sunflower Seed Oil.
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9. Tandsprickning

NÄR BÖRJAR BEBISAR FÅ TÄNDER?
En tumregel är att bebisar börjar få tänder runt sex månader men alla barn är unika individer och de
första tänderna kan komma så tidigt som fyra månader och så sent som 12 månader. En del bebisar har
till och med tänder när de föds. Efter att de första tänderna kommit, brukar det dyka upp nya tänder
ungefär varannan månad och vid 27 månaders ålder har de flesta barn en full uppsättning mjölktänder.

SYMPTOM PÅ TANDSPRICKNING
Med lite tur så visar bebisen inga andra tecken på tandsprickning än att den dreglar lite mer än normalt.
Dock är det ganska vanligt med andra tandsprickningssymptom som ömt och rött tandkött, irritation och
dålig aptit. Ett annat vanligt symptom på tandsprickning är att bebisen försöker tugga eller gnaga på
saker för att lindra sina besvär. Det kan också hända att den får lite förhöjd kroppstemperatur och det är
vanligt att tandsprickning felaktigt förknippas med feber. I själva verket kan tandsprickning inte orsaka
feber på egen hand, så om din bebiskroppstemperatur är över 38°C beror det förmodligen på ett
underliggande besvär.
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9.1. Multi-Mam BabyDent
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Multi-Mam BabyDent lugnar tandsprickning hos barn och minskar irritation orsakad av
tandsprickning. Gelen är baserat på det patenterade 2QR-komplexet och bildar ett mjukt
lugnande skikt över det drabbade tandköttet. Den mjuka gelen kan med fördel även användas
för hudirritationer orsakade av saliv runt munnen.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera gelen rikligt på det känsliga tandköttet så ofta som lugnande effekt önskas. Klappa varsamt
barnets tandkött torrt med hjälp av en mjuk tvättlapp för att avlägsna överflödig fukt inför applicering
av gelen. Massera gelen med rengjort finger eller mjuk liten tandborste. För att uppnå maximal
absorption undvik dryck 30 min efter applicering. För extra lugnande effekt kan Multi-Mam BabyDent
med fördel förvaras kyld (2-8ºC). Ett alternativt sätt att applicera är att placera gelen direkt på barnets
napp eller bitring som kommer i kontakt med det drabbade tandköttet.

ALLERGIINFORMATION
Det är mycket sällsynt med allergier orsakade av ingredienserna i
Multi-Mam BabyDent. Om du är osäker kan du applicera lite gel på
insidan av underarmen och låta den sitta kvar ett tag. Om rodnad
eller klåda uppstår på området, rekommenderas det inte att
använda Multi-Mam BabyDent.
Lugnande gel för barn med tandsprickning
Behaglig smak
Sockerfri och har ingen negativ påverkan på tänderna
100% vegansk, baserad på naturliga ingredienser (ofarlig att
svälja)
Multi-Mam BabyDent, 15g. Kosmetisk. Läs bifogad bipackssedeln
innan användning.

Ingredienser
Aloe Barbadensis leaf extract, Aqua, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum, Sclerotium gum, Xylitol, Citric Acid,
Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Laureth-9, Hyaluronic acid, Sodium hydroxide.
Huvudingrediens 2QR-komplex: Patenterad ingrediens renad från Aloe Barbadensis bladextrakt.

RECENSIONER
LEO
Funkar utmärkt!

JENNY
Väldigt hjälpsam
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*Produktrecentioner hämtade från produktsidor för
Multi-Mam från apotekens hemsidor. December 2021

10. Hemorrojder
Många upplever att det är svårt att prata om hemorrojder. Ändå har de flesta av oss det då och då –
så många som tre av fyra vuxna upplever anala hemorrojder någon gång i livet.13 Så vad är
hemorrojder? Hemorrojder är små kuddformade åderkluster vid ändtarmen och anus som hjälper oss
att kontrollera tarmrörelser och urinblåsan. Hemorrojder blir ett problem när trycket på venerna ökar
och de blir svullna och inflammerade. Hemorrojder är vanligtvis ofarligt men kan orsaka besvärande
symptom som klåda, blödning, analsmärta, såväl som känslomässigt lidande. 14, 15, 16

OLIKA TYPER AV HEMORROJDER
Det finns två typer av hemorrojder – inre hemorrojder och yttre hemorrojder. Inre hemorrojder
förekommer i ändtarmen och stöds av bindväv. De är sällan smärtsamma men kan blöda vid avföring.
Externa hemorrojder är vanligtvis asymptomatiska men är benägna att utveckla blodproppar, som
snabbt kan bli irriterade och smärtsamma. När de så småningom läker och försvinner lämnar vanliga
hemorrojder vanligtvis hudmärken (marisca).17, 18, 19

SYMPTOM
Om hemorrojder är placerade inuti den nedre delen av ändtarmen är de vanligtvis smärtfria, såvida de
inte faller ner. Å andra sidan kan inre hemorrojder orsaka blödning vid avföring. I själva verket är
smärtfri blödning ett av de vanligaste symptomen på hemorrojder. Hemorrojder som utvecklas nära
anus kan däremot orsakar smärtsamma besvär. De buktar vanligtvis ut och orsakar klåda, irritation
och smärta. Om en blodpropp bildas i en extern hemorrojd blir den mycket öm och svullen och kan
ibland bli blå. Hemorrojder kan också orsaka att avföring och slem läcker ut från anus.20 Tänk på att
några av symptomen på hemorrojder liknar de som orsakas av andra, möjligen allvarligare, rektala
tillstånd, så det är viktigt att kontakta en läkare eller annan vårdpersonal för att säkerställa orsaken till
symptomen.
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10. Hemorrojder
VAD ORSAKAR HEMORROJDER?
Anledningen till att vi utvecklar hemorrojder är ofta okänd, men det är förmodligen kopplat till ökat tryck
på ändtarmen. När trycket ökar, till exempel på grund av fetma eller graviditet, är blodflödet till kärlen
och venerna i ändtarmsområdet snäva och hemorrojder tappar sin elasticitet. En annan vanlig orsak till
hemorrojder är förstoppning, eftersom ansträngning vid toalettbesök kan få kuddarna i ändtarmen att
bula ut och svälla. Förstoppning orsakas vanligtvis av en kost med låg fiber och/eller för lite träning.
Gravida kvinnor har högre risk att utveckla hemorrojder, dels för att hormoner får venerna att slappna av
och dels för att barnets vikt sätter press på analområdet. Så många som 25-30 procent av gravida
kvinnor drabbas av hemorrojder och ännu fler utvecklar hemorrojder efter att barnet är fött. 21
HUR VET JAG OM JAG HAR HEMORROJDER?
Symptom vid hemorrojder varierar beroende på om dina hemorrojder är inre eller yttre. Inre hemorrojder
ligger inuti den nedre delen av ändtarmen och orsakar sällan smärta eller obehag, såvida det inte blir
framfall. Läkare klassificerar normalt inre hemorrojder på en skala från 1 till 4, beroende på hur allvarligt
det är. Hemorrojder av grad 1 blöder men ger inte framfall, medan hemorrojder av grad 4 faller så långt
att de inte kan skjutas tillbaka på plats. Externa hemorrojder utvecklas nära anus och kan vara mycket
obekväma.22

Om du har hemorrojder är chansen att du kommer att bli påverkad av ett eller flera av dessa symptom:
Analklåda och svullnad. Hemorrojder börjar ofta med en oemotståndlig klåda. Men varför kliar
hemorrojder? Svaret är att huden som täcker yttre hemorrojder avlägsnar och blir inflammerad med
tiden, vilket orsakar klåda. När du börjar klia på den irriterade huden blir problemet bara värre.23, 24
Smärtfri rektal blödning. Om du märker blodränder på toalettpapperet när du torkar efter avföring
kan orsaken vara blödande hemorrojder. Du kan också märka att det droppar ljusröd blod i toaletten.
Smärtfri blödning vid avföring orsakas vanligtvis av inre hemorrojder och är ett av de vanligaste
symptomen på hemorrojder.25
Smärta vid sittande. Smärtsam hemorrojder beror vanligtvis på utbuktande vävnad och hemorrojder
som sticker ut från anus.
Nedsatt anal kontinens. I en frisk ändtarm håller hemorrojder tätt i ändtarmen. Men när hemorrojder
framfaller och inflammeras försämras deras förmåga att reglera kontinens och flytande avföring och
slem kan börja läcka ut.26
Framfall av inre hemorrojder. Normalt kan du inte se eller känna inre hemorrojder, men då och då
sjunker hemorrojder och orsakar smärta, irritation och klåda.27
Smärtsam knöl i anus. Om du ser eller känner en analknöl kan det bero på att en blodpropp har bildats
inuti en extern hemorrojder. Blodproppen kan vara både svullen och öm och har ibland en blåaktig
färg.28
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10.1. Scheriproct (prednisolonkaproat,
cinkokainhydroklorid)
Scheriproct används för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar
(ytliga analfissurer) vid ändtarmen. De verksamma substanserna i Scheriproct är prendisolonkaproat och
cinkokain. Prednisolonkaproat har en antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Vidgning av
kapillärer. Uppkomst av intracellulära ödem respektive vävnadsinfiltrationer går tillbaka samtidigt som
kapillärproliferationen undertrycks. Cinkokain har en smärtlindrande, lokalbedövande effekt.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER OCH DOS
Rengör analområdet noggrant och tvätta alltid händerna före och efter applicering. Scheriproct
lämpar sig bäst att appliceras efter avföring. Om en ökad irritation eller blödning uppstår efter
applicering av Scheriporct ska behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.
Rektalsalva: Stryk på ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen. För att få snabb smärtlindring kan upp
till 4 påstrykningar göras under första dagen.
Suppositorier: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i ändtarmen. Vid svåra smärtor kan 1
suppositorium införas 2-3 gånger under första dagen.
Förbättring inträder vanligtvis snabbt, men behandlingen bör för den skull inte avbrytas. För att undvika
att problemen återkommer ska behandlingen fortsätta åtminstone 1 vecka även om symptomen helt
försvunnit. Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling
med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor, detta för att minimera risken för
lokala hudproblem.

Innehållsdeklaration:
Rektalsalva
De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,9 mg/g och cinkokainhydroklorid 5 mg/g. Övriga innehållsämnen är ricinolja (raffinerad),
hydrogenerad ricinolja, oktyldodekanol, makrogol-400-monoricinoleat, parfymolja (Chypre).
Parfymoljan Chypre innehåller de följande allergenerna: alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat, bensylinnamat,
bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, hydroxycitronellal, isoeugenol, linalol,
limonen (d- och l-limonen), ekmosseextrakt, slånlavextrakt (se avsnitt 2).
Suppositorier
De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,3 mg och cinkokainhydroklorid 1 mg per suppositorium. Övrigt innehållsämne är hårdfett.

23

10.1. Scheriproct
(prednisolonkaproat,
cinkokainhydroklorid)

Scanna med din
mobilkamera
för att komma till
utbildningsfilmen

INTERAKTION MED ANDRA LÄKEMEDEL
Samtidig behandling med CYP3A4-hämmare och läkemedel som innehåller kobicistat ökar risken för
systematiska biverkningar. Kombinationen ska därav undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade
risken för systematiska biverkningar av korikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas
avseende systemiska biverkningar av korikosteroider. Scheriproct ska använd med försiktighet
tillsammans med andra lokalanestetiska samt patienter som behandlas med antiarytmika.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETER
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid, planerar att skaffa barn eller ammar, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Säkerhet och effekt för Scheriproct för
barn under 18 år har ännu inte fastställts.

INNEHÅLLSDEKLARATION:
Rektalsalva
De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,9 mg/g och cinkokainhydroklorid 5 mg/g. Övriga
innehållsämnen är ricinolja (raffinerad), hydrogenerad ricinolja, oktyldodekanol, makrogol-400monoricinoleat, parfymolja (Chypre).
Parfymoljan Chypre innehåller de följande allergenerna: alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat,
bensylinnamat, bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, eugenol, farnesol,
geraniol, hydroxycitronellal, isoeugenol, linalol, limonen (d- och l-limonen), ekmosseextrakt, slånlavextrakt (se
avsnitt 2).
Suppositorier
De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,3 mg och cinkokainhydroklorid 1 mg per suppositorium.
Övrigt innehållsämne är hårdfett.

Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier. Receptfritt läkemedel. Innehåller prednisolon och cinkokain. För
behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. Kontakta läkare innan
läkemedlet används för undersökning och säkerställande av rätt diagnos. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring
efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Scheriproct rekommenderas
inte för barn under 18 år. Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Läs
bipacksedeln noga före användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se.
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11.

FAQ MULTI-GYN
ACTIGEL
Hur ofta behöver jag använda Multi-Gyn ActiGel?
För behandling av vaginala besvär rekommenderar vi att du använder Multi-Gyn ActiGel två gånger
om dagen i 5 dagar i rad. Du kan använda Multi-Gyn ActiGel när du vill.
Mina besvär är borta, måste jag fortsätta använda Multi-Gyn ActiGel?
Nej, det finns inget behov av att kontinuerligt använda Multi-Gyn ActiGel. Om du vill kan du använda
Multi-Gyn ActiGel flera gånger i veckan.
Påverkar Multi-Gyn ActiGel användningen av antibiotika?
Nej, Multi-Gyn ActiGel påverkar inte antibiotika negativt. Vi rekommenderar faktiskt att du använder
Multi-Gyn Actigel under eller efter antibiotikabehandling.
Måste jag använda hela förpackningen?
För att behandla bakteriell vaginos måste du använda Multi-Gyn ActiGel minst två gånger om dagen
i 5 dagar i rad. Om dina besvär är borta efter de fem dagarna behöver du inte använda hela
förpackningen.
LIQUIGEL
Hur ofta behöver jag använda Multi-Gyn LiquiGel?
Applicera Multi-Gyn LiquiGel minst en gång om dagen eller när lindring önskas.
Kan jag använda Multi-Gyn LiquiGel under klimakteriet?
Ja, Multi-Gyn LiquiGel är avsedd för varje kvinna som upplever vaginal torrhet. Vaginal torrhet kan
uppstå av olika anledningar, såsom hormonella förändringar, läkemedelsanvändning, kronisk
sjukdom, menstruation, efter förlossning, efter användning av tamponger etc.
Kan jag använda Multi-Gyn LiquiGel som glidmedel?
Du kan använda Multi-Gyn LiquiGel som glidmedel, men det är avsett som en produkt för kvinnor
som upplever vaginal torrhet på grund av hormonella förändringar eller kronisk användning av
läkemedel. Det finns dock ingen skada att använda det som glidmedel.
FLORAPLUS
Måste jag använda den i 5 dagar i följd?
Ja, vi rekommenderar att du använder 1 tub per dag 5 dagar i följd för att uppnå bästa effekt.
Varför är Multi-Gyn FloraPlus annorlunda än andra vaginala svampbehandlingar?
Multi-Gyn FloraPlus har en direkt effekt på symtomen och är en naturbaserad produkt som inte
påverkar vaginalfloran negativt. Multi-Gyn FloraPlus hjälper de goda bakterierna att växa och
minskar tillväxten av candida.
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FAQ MULTI-GYN
CALMINGCREAM
Hur ofta kan jag använda Multi-Gyn CalmingCream?
Produkten är lämpad för daglig användning. Kan därför appliceras när lugnande önskas.
Hur använder jag Multi-Gyn CalmingCream?
Multi-Gyn CalmingCream är framtagen för användning i de yttre delarna av intimområdet, strax utanför
slidan och runt anus. Applicera ett tunt lager kräm på den intima huden en gång om dagen eller vid
behov. Mängd för att täcka fingertoppen brukar vara tillräckligt. Lämplig för daglig användning. Förvara
vid 10-25C.
Hur funkar Multi-Gyn CalmingCream?
CalmingCream har speciellts utvecklats för att återfukta, lugna och skydda huden på det yttre
intimområdet. Krämen är baserad på 2QR-komplexet som stödjer hudens naturliga barriärfunktion.
Varför Multi-Gyn CalmingCream?
Många kvinnor känner igen problem så som irritation i huden runt intimområdet. Obehag runt
intimområdet kan uppstå efter rakning/vaxning, av kläder, svett eller användning av tvål. Ofta upplevs
dessa obehag inte tillräckligt allvarliga för att besöka en läkare eller gynekolog. Vid dessa lindriga
besvär erbjuder Multi-Gyn CalmingCream en effektiv lösning.
Kan jag använda Multi-Gyn CalmingCream inuti slidan?
Nej, CalmingCream är lämpad för användning i det yttre intimområdet.
Kan jag använda Multi-Gyn CalmingCream när jag har bakteriell vaginos eller vaginal svamp?
Multi-Gyn CalmingCream behandlar inte bakteriell vaginos eller vaginal svamp. Men produkten kan
användas i kombination med Multi-Gyn ActiGel (behandling av bakteriell vaginos) eller Multi-Gyn
FloraPlus (behandling av vaginal svamp) för att lugna och skydda den irriterade och/eller torra huden i
det intima området.
KOMPRESSER
Kan jag använda Multi-Gyn-kompresser medan jag ammar?
Ja absolut. Den avsedda användningen är för det yttre intimområdet efter förlossningen.
Hur ofta behöver jag använda Multi-Gyn Kompresser?
Det beror på hur svåra dina besvär är. 3 till 4 kompresser per dag, eller när lugnande önskas. Du kan byta
kompress varje gång du byter binda efter förlossningen eller efter toalettbesök.
Hur länge behöver jag ha Multi-Gyn Kompresser på problemområdet?
Ju längre du använder den desto bättre blir effekten. Försök att låta den vara kvar minst 10 minuter,
idealiskt 30 minuter, högst en timme.
FEMIWASH
Kan jag använda Multi-Gyn FemiWash dagligen?
Ja, du kan använda Multi-Gyn FemiWash dagligen. Eftersom Multi-Gyn FemiWash är en koncentrerad
mousse behöver du bara en pump per användning.
Räcker det inte att tvätta mitt intimområde med vatten?
Ja, rengöring med vatten kan räcka. För en fräsch känsla vill vissa tvätta med en emulsion. Emulsion som
används i intimområdet bör vara fri från irriterande komponenter, som Multi-Gyn FemiWash, annars kan
den naturliga floran störas.
Hur mycket Multi-Gyn FemiWash behöver jag använda?
Multi-Gyn FemiWash är en koncentrerad mousse, du behöver bara en pump åt gången.
Kan jag bara använda Multi-Gyn FemiWash i duschen?
Nej, du kan även använda Multi-Gyn FemiWash t.ex. i badet eller andra ställen där du tvättar dig
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FAQ MULTI-GYN
INTISKIN
Hur ofta kan jag använda Multi-Gyn IntiSkin?
Så ofta du vill. Ett tryck på sprayen räcker för varje applicering.
Kan jag använda Multi-Gyn IntiSkin internt?
Nej, det är endast avsett för extern användning.
INTIFRESH
Är Multi-Gyn IntiFresh-servetter spolbara?
Servetterna ska inte spolas ner i toaletten, trots att de är tillverkade av 100% biologiskt nedbrytbart
material.
Ersätter Multi-Gyn IntiFresh-servetter toalettpapper?
Nej, den avsedda användningen för våtservetter är att fräscha upp vaginalområdet. Om det behövs
kan du dock använda dem som vått toalettpapper.
Hur ofta kan jag använda Multi-Gyn IntiFresh-servetter?
Servetterna kan du använda så ofta som du önskar.

FAQ SCHERIPROCT
Vad är Scheriproct och vad används det till?
Scheriproct är ett läkemedel som appliceras lokalt och används för att lindra hemorrojder och
analfissurer samt tillhörande klåda och irritation.
Vad innehåller Scheriproct?
Scheriproct innehåller prednisolon som minskar inflammation och cinkokain som lokalbedövar och
lindrar smärta. Övriga innehållsämnen i Scheriproct-salva är makrogol-400-monorikinoleat, ricinolja, 2
oktyldodekanol, parfym, Chypreolja.
Hur ska Scheriproct förvaras?
Förvara inte Scheriproct-salva över 25°C.
Förvara Scheriproct-suppositorier i kylskåp (2°C - 8°C).
Vad innehåller Scheriproct salvan?
Scheriproct salva är en färglös till något gulaktig salva som kommer i en 30 mg tub med en separat
applikator.
Kan Scheriproct salva och Scheriproct suppositorier användas samtidigt?
Scheriproct salva och Scheriproct suppositorier kan användas i kombination för att ge lindring internt
och externt. Applicera salvan på det yttre området och suppositoriet inuti anus.
När kommer jag att känna effekt?
Symtomen förbättras vanligtvis snabbt på grund av de två verksamma ämnen. Prednisolon som har en
antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt, samt cinkokain som har en smärtlindrande och
lokalbedövande effekt.
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FAQ SCHERIPROCT
Var kan jag köpa Scheriproct?
Scheriproct är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på ditt närmsta apotek eller beställas online.
Hur länge ska jag använda Scheriproct?
Scheriproct används vanligtvis som behandling i sju dagar. Du bör inte använda Scheriproct längre än två
veckor. Om symtomen kvarstår efter två veckor bör du kontakta läkare. Behandlingen bör ej avbrytas
trots att förbättring vanligtvis inträder snabbt.
Vad behöver jag veta innan jag använder Scheriproct?
Använd inte Scheriproct om du är allergisk mot prednisolon, cinkokain, andra lokalbedövningsmedel eller
något annat ämne i detta läkemedel. Använd inte Scheriproct om du har en virusinfektion (t.ex. herpes,
bältros, vattkoppor), om du har några bakteriella infektioner, svampinfektioner i huden, eller infektioner
någon annanstans i kroppen som du inte får behandling för.
Vad kan hända om jag använder Scheriproct under en längre period?
Långvarig kontinuerlig behandling bör undvikas eftersom det ökar risken för biverkningar. Långvarig
behandling kan också orsaka att huden blir tunnare och försämras i det drabbade området och en del av
läkemedlet kan absorberas i blodomloppet.
Kan Scheriproct påverka effekten av latexprodukter som kondomer?
Om latexprodukter såsom kondomer används samtidigt inom området som behandlas med Scheriproct
kan de verksamma substanserna orsaka skada på dessa latexprodukter.
Kan jag använda Scheriproct om jag är gravid eller ammar?
Scheriproct bör undvikas speciellt under de första tre månaderna av graviditeten. Kontakta läkare innan
du tar detta läkemedel., särskilt med symtom som irritation eller klåda. Det kan dock variera från person
till person.
Hur använder man Scheriproct salva?
Salvan kan användas runt anus och/eller inuti anus med den applikatorn som medföljer i förpackningen. I
allmänhet bör salvan appliceras två gånger om dagen, morgon och kväll, men den kan appliceras upp till
fyra gånger den första dagen för snabb smärtlindring.
Hur använder man Scheriproct salva?
Salvan kan användas runt anus och/eller inuti anus med den applikatorn som medföljer i förpackningen. I
allmänhet bör salvan appliceras två gånger om dagen, morgon och kväll, men den kan appliceras upp till
fyra gånger den första dagen för snabb smärtlindring.
Hur använder jag Scheriproct suppositorier?
Den vanliga behandlingen är ett suppositorium om dagen, som helst ska sättas in efter avföring. Om ditt
obehag är svårt kan du införa suppositoriet två eller tre gånger om dagen i början av behandlingen.
Vad händer om jag använder Scheriproct oftare än rekommenderat?
Om du av misstad använder Scheriproct mer än rekommenderad dos, kontakta läkare.
Vad händer om jag glömmer att använda Scheriproct?
Använd inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Ta nästa ordinerade dos så snabbt som
möjligt och fortsätt med behandlingen
Deep Dive Scheriproct

Läs noga igenom bifogad bipacksedel innan anvädning av detta läkemedel.
Den innehåller viktig information.
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FAQ PEVARYL
Hur fungerar vagitorier?
Pevaryl är ett mjukt äggformat vagitorium som förs in i slidan med hjälp av fingret (vid sänggående). Där
smälter det av kroppsvärmen och smörjder de irriterade slemhinnorna.
Hur fungerar krämen?
Krämen smörjs in runt slidöppningen och/eller blygdläpparna 2-3 gånger dagligen tills besvären försvunnit
och ytterligare 3 dagar.
Vad är det för skillnad på Pevaryl (ekonazol) och Canesten (klotrimazol)?
En jämförande studie av ekonazol och klotrimazol visar på att båda verksamma substanserna är säkra
behandlingar utan biverkningar, med mycket hög utläkningfrekvens. Slutsatsen som drogs var att dom är
likvärdiga i sin effekt. Studien var jämförelse mellan Pevaryl 150 mg x 3 vagitorier och motsvarande för
Canesten/Klotrimazol.*
* Clotrimazol and econazol in the treatment of vaginal candidosis A singel-blind comparison G Gabriel and
R N T Thin, St Bartholomew´s Hospital, London. Br J Vener Dis 1983;59:56-8)
Vad är det för skillnad på Pevaryl Depot (1-dagars behandling) och Pevaryl (3-dagars behandling)?
Båda har samma effekt på svampinfektionen. Det som skiljer behandlingarna åt är vagitoriets
sammansättning. Pevaryl Depot fäster vid slemhinnan och verkar därifrån i flera dagar. Därför räcker det
med ett enda vagitorium av denna typ.
Kan man använda Pevaryl när man har mens?
Ja, det kan man, men under själva mensturationen brukar inte besvären förekomma. Däremot strax före
eller efter. Enstaka kvinnor som har uttalade besvär under mensdagarna kan förslagsvis behandla sig
utvärtes med Pevaryl Kräm.
Kan man ha sex under pågående behandling?
Helst inte. Det mest skonsamma är att låta de infekterade vaginalslemhinnorna vila, gärna under en vecka
efter påbörjad behandling.
Behövs partnerbehandling?
Svampinfektion i underlivet räknas inte som en sexuellt överförbar sjukdom. Spridning till partner är
ovanligt. Om mannen får symptom kan han behandla med Pevaryl kräm. Smörj in penis och förhud två
gånger per dag tills symptomen försvunnit samt ytterligare 3 dagar.
När ska man söka läkare?
Tänk på att söka läkare
1 . Första gången du misstänker att du fått svamp
2. Om du får återfall och itne är helt säker på att det är svamp eller säkert känner igen de typiska
symptomen.
3. Om symptomen återkommer mer än 2 gånger inom 6 månader
4. Om ingen förbättring sker efter 3 dagars behandlnig
5. Om du har sår kring blygdläpparna eller slidöppningen
6. Om du har missfärgade eller illaluktande flytningar
7. Om du har smärtor i magen/underlivet
När märker jag effekten?
Du kan känna en omedelbar effekt, särskilt med symtom som irritation eller klåda. Det kan dock variera
från person till person.
Har produkten några kända biverkningar?
Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är klåda, sveda. Mindre vanliga
(förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är utslag, sveda i hud och slemhinna på applikationsstället.
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare), hudrodnad.
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FAQ MULTI-MAM
PROTECT
Måste jag ta bort Multi-Mam Protect innan jag ammar?
Nej, det är ofarligt när det sväljs och har en neutral smak och lukt. Det rekommenderas särskilt att
applicera balmet direkt efter amning – om det appliceras strax före amning kan det bli svårare för bebisen
att få ett bra grepp om bröstvårtan.
Hur ofta behöver jag använda Multi-Mam Protect?
Så ofta du önskar. Det rekommenderas att applicera balmet direkt efter amning.
Vad är skillnaden mellan Multi-Mam Protect och Multi-Mam Balm?
Multi-Mam Protect har ersatt Multi-Mam Balm, med en ny förbättrad vegansk formula. Multi-Mam Protect
är en mild vegansk balm huvudsakligen baserad på vegetabiliska oljor och fetter. Konsistensen är mjuk
och skonsam, vilket gör den lätt att applicera, även på känslig hud.
KOMPRESSER
När ska jag använda Multi-Mam Kompress, före eller efter amning?
Vi rekommenderar att du använder en Multi-Mam Kompress direkt efter amning – om den används strax
före amning kan fuktigheten göra det svårare för din baby att få grepp.
Hur länge ska jag ha en Multi-Mam Kompress på bröstvårtan?
Idealiskt i 30 minuter, men i minst 10 minuter och högst en timme.
Hur många gånger kan jag använda en Multi-Mam Kompress?
Varje kompress är endast för engångsbruk. Det ska kasseras efter användning av hygieniska skäl.
Jag har inga problem just nu, är det bra att använda Multi-Mam Kompresser i förebyggande syfte?
I förebyggande syfte rekommenderar vi Multi-Mam Balm. Dessa produkter skyddar bröstvårtorna från att
torka och spricka.
Kan det vara skadligt om mitt barn sväljer en del av gelén från Multi-Mam Kompresser?
Nej, gelén är säker för ditt barn. Du behöver inte ta bort överflödig gel innan du ammar.
BABYDENT
Hur ofta kan jag använda gelén till min bebis?
Så ofta du vill – när lugnande effekten behövs.
Min bebis har svalt en hel del av gelén, är det skadligt?
Nej, det är ofarligt om din bebis sväljer gelén.
Gelén glider av fingret, hur ska jag applicera det på mitt barns tandkött?
Lägg lite gel direkt på en napp eller tandring som kommer i kontakt med tandköttet.
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