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

• Kliniskt testad
• pH-balanserad
• Paraben & glykolfri

INNEHÅLL

1 FertilSafe PLUS tub (75ml)

2 Återanvändbara applikatorer

2 Färdigfyllda applikatorer (5ml) för 
engångsbruk

+ Fullständig bruksanvisning

Anvisningar:

FertilSafe PLUS kan appliceras före eller under 
samlag, och kan användas dagligen. Det kan 
användas tillsammans med de medföljande 
applikatorerna, eller påföras externt direkt 
från tuben. Läs hela den medföljande 
bruksanvisningen innan bruk. 

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.

FertilSafe PLUS

VIKTIGT

Viktigt för återanvändbara applikatorer:
 
• Förvara inte glidmedlet i de 

återanvändningsbara applikatorerna i 
mer än 30 minuter före användning. Släng 
oanvänd produkt & rengör. 

• Rengör applikatorn efter användning genom 
att skölja med varmt vatten. 

Viktigt för förfyllda 5ml applikatorer:
 
• 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.

Viktigt för 75ml tuben:
 
• Förvara aldrig tuben utan att locket är på.

Generellt: 

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

förpackningen.

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.

FertilSafe PLUS har skapats av Babystart Ltd, 
en av världens ledande leverantörer av in vitro 
(IVD) fertilitetsprodukter och fertilitetstillskott.
Våra expertforskare har utvecklat FertilSafe 
PLUS speciellt för par som försöker att bli 
gravida.

www.babystart.co.uk
Producerat i Storbritannien
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FertilSafe PLUS – TIPS

• Vid användning med en applikator; 
administrera den med FertilSafe PLUS ca 15 
minuter före samlag så att glidmedlet hinner 
spridas. 

• Vi rekommenderar att du fyller den 
återanvändbara applikatorn med glidmedel 
så att den fylls till mellan hälften och hela 
applikatorn. Efter hand kommer du att 
märka vilken mängd produkt som blir rätt 
för dig.

• När en applikator ska införas; hitta den 
position som är rätt för dig. Vissa kvinnor 
märker att stå upp/ligga ned är bäst, eller 
att sitt över toaletten.

HUR DU ANVÄNDER FertilSafe PLUS

FertilSafe PLUS kan appliceras före eller under 
samlag, och kan användas dagligen. Det kan 
användas med någon av de medföljande 
applikatorerna, eller påföras externt direkt från 
tuben.

Vid användning direkt från tuben

Extern applicering:
Påför glidmedlet externt genom att trycka ut 
önskad mängd på ditt finger och påför sedan 
på de kvinnliga och/eller manliga genitalierna.

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.

FertilSafe PLUS

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

5. Släng applikatorn efter användningen.

Vid användning av återanvändningsbar 
applikator

1. Ta ut en av applikatorerna från den 
förseglade hygienpåsen.

2. Skruva av korken på din FertilSafe PLUS-
tub, och förläng applikatorn genom att 
dra ut kolven.

3. Sätt fast applikatorn på tuben genom 
att fästa den öppna änden på tubens 
munstycke, och vrid försiktigt medurs.

4. Tryck försiktigt på tuben till önskad mängd 
glidmedel finns i applikatorn.

5. Ta bort applikatorn från tuben genom 
att vrida moturs. Håll den öppna änden 
av applikatorn uppåt och skruva tillbaka 
korken på tuben.

6. För försiktigt in applikatorn i vaginan. 
Detta kan göras liggande, sittande 
(t.ex. över toaletten) eller stående. Vi 
rekommenderar att du för in applikatorn 
endast till hälften för att få en jämn 
spridning av gelen på vaginans sidor.

7. Tryck kolven sakta tillbaka in i applikatorn 
för att frigöra allt glidmedel i vaginan.

8. Dra försiktigt ut applikatorn från vaginan.
9. Efter användning; rengör och skölj 

applikatorn noga i varmt vatten.


