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Virkemåde: 
Prefert® Vaginal Gel skaber 
et miljø, hvor sædceller kan 
bevæge sig optimalt hen til 
ægget. 

Dets osmotiske egenskaber 
giver en optimal bevægelses-
frihed. Det fremmer sædcel-
lernes bevægelighed og er en 
ideel hjælp for sædcellen til at 
finde frem til ægget.

Med en neutral pH-værdi på 
7,2 beskytter Prefert sædcel-
lerne mod et for surt miljø og 
sikrer således, at de overlever.

Prefert® Vaginal Gel forbedrer 
sædcellernes bevægelig-
hed, sammenlignet med de 
klassiske, vandopløselige 
glidemidler.

Tidspunkt for anvendelse: 
Til midlertidig anvendelse  
på de tre mest frugtbare  
dage i den kvindelige cyklus  
(tidspunktet for ægløsning).

Må kun anvendes én gang 
indenfor 24 timer.

Indholdsstoffer: 
Højrenset vand, natrium-
chlorid, natriumphosphat,  
kaliumphosphat, arabino-
galactan, hydroxyethyl-
cellulose, polyhexanid.

Toimintatapa: 
Prefert®-emätingeeli luo 
ympäristön, joka edistää siitti-
öiden pääsyä munasolun luo.

Osmoottisten ominaisuuksien-
sa ansiosta geeli luo ihanteelli-
set liikkumisolosuhteet. Geeli 
tukee siittiöiden liikkuvuutta 
ja on ihanteellinen apu niiden 
saattamiseksi munasolun luo.

Neutraalin pH-arvonsa (7,2) 
myötä Prefert suojaa siittiöitä 
liian happamalta ympäristöltä 
ja varmistaa siten niiden elossa 
pysymisen.

Prefert®-emätingeeli parantaa 
siittiöiden liikkuvuutta 
perinteisiin vesipohjaisiin 
liukasteisiin verrattuna.

Käyttöaika: 
Tilapäiseen käyttöön  
kuukautiskierron kolmena 
hedelmällisimpänä päivänä 
(ovulaation kohdalla).

Käytä vain kerran 24 tunnin 
aikana.

Valmistusaineet: 
Puhdistettu vesi, natriumklo-
ridi, natriumfosfaatti, kalium- 
fosfaatti, arabinogalaktaani, 
hydroksietyyliselluloosa, 
polyheksanidi.

Prefert® Vaginal Gel ved ufrivillig barnløshed Prefert® -emätingeeli raskautta suunnitteleville

Anvendelse: 
Indføres 5 minutter inden 
samlejet.

1.  Tag inden samlejet en  
engangs-applikator  
Prefert® Vaginal Gel  
ud af emballagen

2.  Fjern lukkehætten.

3.  Før vaginalapplikatoren ind 
i skeden. Tryk applikatoren 
sammen for at kunne indføre 
gelen. Fjern applikatoren.

4.  Nu kan du have samleje.

Pakkens indhold er beregnet 
til 8 anvendelser.

Efter brug bortskaffes den 
tomme applikator i hushold-
ningsaffaldet.

Indeholder ikke paraben.

Vigtige informationer: 
Såfremt du har irritationer  
ved brug af Prefert® Vaginal 
Gel, må gelen ikke anvendes 
længere, og du bedes  
kontakte din læge.

Skal opbevares utilgængeligt 
for børn.

Benyt ikke Prefert® Vaginal 
Gel, hvis du for nylig har fået 
foretaget et indgreb i skeden 
eller har en skedeinfektion.

Käyttö: 
Vie sisään 5 minuuttia ennen 
sukupuoliyhdyntää.

1.  Ota ennen yhdyntää yksi 
Prefert®-emätingeelin 
kertakäyttöasetin  
pakkauksesta.

2.  Poista korkki.

3.  Vie asetin emättimeen. 
Purista asetinta, jotta  
geeli siirtyy emättimeen. 
Vedä asetin ulos.

4.  Yhdynnän voi nyt aloittaa.

Pakkaus riittää 8 käyttöker-
taan.

Hävitä tyhjä asetin käytön 
jälkeen talousjätteen mukana.

Ei sisällä parabeeneja.

Huomaa: 
Jos Prefert®-emätingeelin 
käytön yhteydessä ilmenee 
ärsytystä, lopeta käyttö ja  
kysy neuvoa lääkäriltä.

Säilytettävä lasten ulottumat-
tomissa.

Älä käytä Prefert®-emätin-
geeliä, jos sinulle on vastikään 
tehty emättimen alueen 
toimenpide tai sinulla on 
emätininfektio.

Vaginal Gel ved ufrivillig barnløshed
Emätingeeli raskautta suunnittele-
ville 
Vaginalgel ved ønske om å få barn 
Vaginalgel vid önskan att bli gravid

Anvendelsesanvisninger skal læses før brug!
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!
Les bruksanvisningen før bruk!
Läs användaranvisningarna före användning!
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 Gel Prefert8

Norsk Svenska

Virkning: 
Prefert® vaginalgel skaper et 
miljø der det er optimalt for 
spermcellene å bevege seg til 
eggcellen.

De osmotiske egenskapene 
tilbyr en optimal bevegelses-
klaring. Dette fremmer beve-
geligheten til spermcellene 
og er en ideell hjelp for en 
vellykket vei til eggcellen.

Med en nøytral pH-verdi  
på 7,2 beskytter Prefert 
spermcellene mot et for  
surt miljø og sikrer dermed  
at de overlever.

Prefert® vaginalgel forbedrer  
bevegeligheten til spermcel-
lene i sammenligning med 
klassiske, vannløselige 
glidemidler.

Brukstid: 
Til midlertidig bruk ved de  
tre mest fruktbare dagene  
i menstruasjonssyklusen (tids-
punktet for eggløsningen).

Brukes kun én gang i løpet  
av 24 timer.

Innholdsstoffer: 
Renset vann, natriumklorid, 
natriumfosfat, kalium, fosfat, 
arabinogalaktan, hydroksy-
etylcellulose, polyheksanid

Verkningsmekanism: 
Prefert® vaginalgel skapar en 
miljö i vilken spermierna kan 
röra sig optimalt mot ägget. 

Dess osmotiska egenskaper 
ger ett optimalt rörelserum. 
Detta främjar spermiernas 
rörlighet och hjälper dem  
att hitta till ägget.

Prefert har ett neutralt 
pH-värde på 7,2 som skyddar 
spermierna från en för sur 
miljö och säkerställer deras 
överlevnad.

Prefert® vaginalgel ökar 
spermiernas rörlighet jämfört 
med vanliga, vattenlösliga 
glidmedel.

Användningstid: 
För tillfällig användning  
de tre mest fertila dagarna  
i menstruationscykeln  
(vid ägglossning).

Används bara en gång under 
24 timmar.

Innehållsämnen: 
Renat vatten, natriumklorid, 
natriumfosfat, kaliumfosfat, 
arabinogalaktan, hydroxietyl-
cellulosa, polyhexanid

Prefert® vaginalgel ved ønske om å få barn Prefert® vaginalgel vid önskan att bli gravid

Bruk: 
Føres inn 5 minutter før 
samleie.

1.  Før samleie ta en engangs-
applikator med Prefert® 
vaginalgel ut av pakningen.

2.  Fjern lukkehetten.

3.  Før vaginalapplikatoren inn 
i skjeden. Trykk sammen 
applikatoren for å føre inn 
gelen. Fjern applikatoren.

4.  Nå kan du ha samleie.

Pakningsinnholdet er tilstrek-
kelig til 8 anvendelser.

Etter bruk kastes den tomme 
applikatoren i husholdnings-
avfallet.

Fri for parabener.

Merknader 
Hvis du får utslett ved bruk  
av Prefert® vaginalgel,  
avslutt bruken og forhør  
deg med lege.

Oppbevares utilgjengelig  
for barn.

Ikke bruk Prefert® vaginalgel 
hvis du nylig har hatt et  
vaginalt inngrep eller har  
en akutt vaginal infeksjon.

Användning: 
Appliceras 5 minuter före 
samlaget.

1.  Ta ut en engångsapplikator 
med Prefert® vaginalgel ur 
förpackningen.

2. Ta av locket.

3.  För in vaginalapplikatorn  
i slidan. Tryck ihop applika-
torn för att föra in gelen.  
Ta ut applikatorn.

4.  Nu kan du ha samlag.

Förpackningens innehåll  
räcker för 8 användningar.

Kasta den tomma applika-
torn i hushållssoporna efter 
användning.

Fri från parabener.

Anm.: 
Om du blir irriterad vid 
användningen av Prefert® 
vaginalgel, sluta använda den-
samma och kontakta läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd inte Prefert®  
vaginalgel om du nyligen  
har genomgått ett vaginalt  
ingrepp eller har en akut 
vaginal infektion.

Holdbarhed efter åbning: 3 måneder. | Säilyy 3 kuu-
kautta avaamisesta | Holdbar i 3 måneder etter 
åpning | Hållbar 3 månader efter öppnandet

Må ikke genanvendes. | Ei saa käyttää uudelleen | 
Ikke til gjenbruk | Får inte återanvändas.

Affald | Jäte | Avfall | Avfall

Opbevares tørt | Suojattava kosteudelta |  
Beskyttes mot fuktighet | Förvaras torrt

Temperaturbegrænsning | Lämpötilarajat | 
 Temperaturbegrensning | Temperaturgräns

Medicinsk produkt til hjemmebrug under  
ægløsningen ved ønsket om at få børn

Lääkinnällinen valmiste raskautta suunnitteleville – 
kotikäyttöön ovulaation yhteydessä

Medisinprodukt til hjemmebruk under eggløsning  
ved ønske om å få barn

Medicinteknisk produkt för hemmabruk under 
 ägglossningen vid önskan att bli gravid

rz_gba_prefert_191202_Block2.indd   2rz_gba_prefert_191202_Block2.indd   2 19.12.19   21:0419.12.19   21:04


