
Spermievänligt personligt glidmedel – säker 
för alla par som försöker bli gravida

• Kliniskt testad
• pH-balanserad
• Paraben & glykolfri

INNEHÅLL

8 Färdigfyllda applikatorer (5ml) för 
engångsbruk

+ Bruksanvisning

FertilSafe PLUS®

FertilSafe PLUS har med expertis 
formulerats för att efterlikna de naturliga 
smörjningsvätskor som spermierna tar sig 
genom för att befrukta ett ägg, och det 
ger samtidigt en ökad bekvämlighet under 
samlaget när man försöker bli gravid.

FertilSafe PLUS har testats kliniskt för att visa 
att det inte skadar, eller skapar en barriär för 
spermierna, så som många standardglidmedel 
gör. FertilSafe lever upp till de stränga 
testkraven för pH och konsistens för att skydda 
spermiernas naturliga säkerhet, motilitet och 
levnadsduglighet.

INGREDIENSER

Vatten, hydroxyetylcellulosa, fenyloxyetanol, 
Döda havs-salter, etylhexylglycerin, 
magnesiumklorid.

VIKTIGT
 
• Använd inte de förfyllda applikatorerna för 

engångsbruk om ’vrid av’ tappen är skadad/
avbruten. 

• Endast för engångsbruk – förvara inte efter 
öppnandet, och återanvänd inte heller.

• Förvaras i rumstemperatur (4-30°C). 
• Förvaras utom räckhåll för barn. 
• Använd inte efter utgångsdatumet – se 

förpackningen.

FertilSafe PLUS®

VARNING

• FertilSafe PLUS är inte ett preventivmedel. 
Det skadar inte spermier, och försämrar inte 
heller spermiernas funktion. 

• Om du upplever irritation; sluta då 
användandet omedelbart och kontakta 
läkare om det fortsätter.

• Använd inte FertilSafe PLUS om du har en 
pågående vaginal infektion.

• Om du nyligen har genomgått vaginal 
operation bör läkare konsulteras före bruk.

• Använd endast enligt anvisningar.

HUR DU ANVÄNDER FertilSafe PLUS

Administrera FertilSafe PLUS ca 15 minuter före 
samlag så att glidmedlet hinner spridas.  
Kan användas dagligen. 

Vid användning av färdigfylld applikator för 
engångsbruk

1. Håll den smala delen av applikatorn uppåt, 
och vrid av förslutningen och släng den.

2. För sakta in den smala delen av applikatorn i 
vaginan. Detta kan göras liggande, sittande 
(t.ex. på toaletten) eller stående.

3. Tryck ihop applikatoränden flera gånger för 
att frigöra FertilSafe PLUS till vaginan.

4. Fortsätt att trycka applikatoränden medan 
den försiktigt dras ut från vaginan.

5. Släng applikatorn efter användningen.
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