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Въведение

Едно от най-честите оплаквания при жени в различна
възраст е вагиналният дисконфорт. Това е симптомът
на вагинозата, причинена от нарушена киселинност
при употреба на сапуни, интимен спрей, тампони,
инфекции.

Оплакванията са – парене, сърбеж и неприятна
миризма.

Известен факт е, че тази инфекция рецидивира
и след упорито лечение.

В сътрудничеството с гинеколози е създаден 
препарата Gynofit.



В нашата клиника сме използвали Gynofit след проведено 

специфично лечение на вагиноза при 80 пациентки разделени в 

две групи :

Първа група – 32 жени на възраст от 18 до 35 години.

Втора група – 48 жени на възраст от 45 до 60 години.

При всички се получиха трайни резултати без рецидивираща 

вагиноза в рамки на 5 месеца проследяване.

Предварително проучване



- Висока терапевтична ефективност
- Трайно възстановяване на лактобацилите – 3 месеца
- Възстановяване на нормалното рН на влагалището 

Предварително проучване



И двете групи пациентки бяха с бактериална вагиноза, 
лабораторно доказана. Най-честият причинител беше 
анаеробна инфекция с наличие на clue cells. 
Известен факт е, че тази инфекция много често     
рецидивира. 
Проведено лечение със съответно проследяване –
лабораторен контрол и pH-метрия на вагиналното 
съдържимо. След овладяване на инфекцията беше 
назначен Gynofit Gel за  2 седмици с цел възстановяване 
на нормалната флора.

Предварително проучване - методика



- Да се проследи в какъв период от време се възтановява

нормалното pH на влагалището.           

- Има ли трайна колонизация на Lactobacilli.

- Създават ли се условия за възникване на кандидоза.

- Има ли рецидиви и кога се появяват при протекция с 

Gynofit. 

Цел на проучването



- Първа група от 32 пациентки между 18 и 35 години. 

При 10 от пациентките възстановяването настъпи 

след първия менструален цикъл.

При останалите пациентки – след втория 

менструален цикъл.

- Втора група от 48 пациентки, от които 35 в 

менопауза.

Възстановяването бе след 2 месеца при 26 

пациентки, при останалите 22 – след един месец.

Резултати



Проследяването се извърши с лабораторно изследване на 

влагалищен секрет за период от 5 месеца. И в двете групи 

не се установиха рецидиви. Не беше отчетена и кандидоза 

впредвид рН на влагалището.

Данните от получените резултати ни дават надежда, че 

след успешно лечение на бактериалната вагиноза, 

протектираната лигавица с Gynofit Gel може да предпази 

жените от рецидиви.

Резултати



Изводи

• За сравнително кратък период Gynofit възстановява 

нормалното рН на влагалището и създава трайна 

колонизация на Lactobacilli.
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• Gynofit не създава условия за развитие 

на кандидоза.

• Gynofit протектира влагалището и 

предотвратява появата на рецидиви.


