
MYOovunelle®

vaginální čípky s obsahem MYO-INOSITOLU s pH 6

SLOŽENÍ

Jeden vaginální čípek o hmotnosti 1 g obsahuje: 2,00 mg myo-inositolu; 998,00 mg 

polosyntetických glyceridů.

KATEGORIE:

zdravotnický prostředek.

LÉKOVÁ FORMA

Vaginální čípky.

KLINICKÉ ÚDAJE

PROCES POČETÍ

Charakteristické vlastnosti semenné tekutiny a poševního prostředí patří k rozhodujícím 

faktorům v procesu oplodnění. Mezi hlavní ukazatele pro určení nejplodnějších dnů ženy 

patří období menstruačního cyklu, hodnocení cervikálního hlenu, bazální teplota a 

používání elektronických zařízení pro stanovení hladiny hormonů. V menstruačním cyklu 

se totiž objevuje cervikální hlen na začátku plodného období (mezi 9. a 11. dnem cyklu). 

Hlen mění svůj vzhled, je postupně stále hojnější, tekutější a tažnější a svého vrcholu 

dosahuje na vrcholu ovulace (13.–15. den cyklu), aby poté postupně opět zeslábl. Na 

vrcholu ovulace je díky přítomnosti tekutého, čirého a hojného cervikálního hlenu  

putování spermií za vajíčkem nejjednodušší. Za takových podmínek je semenná tekutina 

výrazně chráněna před kyselostí poševního prostředí – cervikální hlen svým relativně 

zásaditým pH totiž semeno chrání, a zachovává tím životaschopnost spermií.

VLASTNOSTI

Jedná se o přípravek na bázi myo-inositolu, jehož lokální použití vytváří optimální podmín-

ky napomáhající k oplodnění vajíčka. Myo-inositol totiž přispívá ke zkapalňování cervikál-

ního hlenu i semenné tekutiny, čímž usnadňuje putování spermií za vajíčkem. Díky svým 

antioxidačním vlastnostem chrání myo-inositol spermie před působením reaktivních 

forem kyslíku (ROS), které se v poševním prostředí přirozeně vyskytují. Složení MYOovunel-

le® zajišťuje optimální pH prostředí pro životaschopnost semene a současně vyrovnává 

stupeň kyselosti poševního prostředí, která je odpovědná za znehybnění spermií.

INDIKACE

MYOovunelle® zvyšuje pravděpodobnost oplodnění a otěhotnění ve spontánních nebo 

ve stimulovaných cyklech tím, že v poševním prostředí napomáhá vytvářet příznivé
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podmínky pro správnou funkčnost spermií. Používání MYOovunelle® společně s pečlivým 

plánováním pohlavních styků tedy pomáhá párům v jejich snaze o početí.

KONTRAINDIKACE

Známá přecitlivělost na složky přípravku.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

V některých případech může docházet k projevům nesnášenlivosti (pálení nebo 

podráždění), které však nemají žádné následky a nevyžadují úpravu či změnu léčby. 

Nahlaste lékaři či lékárníkovi jakýkoli nežádoucí účinek, o kterém se domníváte, že 

byl způsoben používáním tohoto přípravku.

ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT NEBO OBSLUHOVAT STROJE

Nebyly hlášeny účinky ovlivňující schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat 

stroje.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Do pochvy obden opatrně zaveďte jeden čípek (nejlépe večer před ulehnutím), a to 

v období ovulace (tj. od 11. do 16. dne pravidelného 28denního cyklu), které lze určit 

pomocí elektronických zařízení pro stanovení hladiny hormonů a/nebo přímým 

zhodnocením cervikálního hlenu. Pohlavní styk naplánujte na den následující po 

zavedení čípku.

PŘEDÁVKOVÁNÍ

K dnešnímu dni nebyly zaznamenány žádné příznaky předávkování.

UPOZORNĚNÍ

Používání veškerých přípravků k lokální aplikaci může vést k projevům přecitlivělosti, 

zvláště je-li dlouhodobější. Přípravek musí být aplikován výhradně vaginálně. Nepou-

žívejte tento přípravek, pokud jste alergičtí na jakoukoli jeho složku. Nepoužívejte 

přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Nepoužívejte přípravek, pokud je jeho obal

porušený. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek nepolykejte.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotách od 0 °C do 25° C na suchém místě a daleko od zdrojů 

tepla. Chraňte před světlem.

BALENÍ

3 vaginální čípky o hmotnosti 1 g.

Datum poslední revize návodu k použití: 09-11- 2015

Výrobce:      Lo.Li. Pharma S.r.l., Via dei Luxardo, 33 – 00156 Řím

Distributor: Exeltis Czech s.r.o., Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4, ČR
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