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Ochrona matki i dziecka
zapewniająca bezpieczniejszy
i krótszy przebieg porodu

STERYLNY
ŻEL POŁOŻNICZY

Stosowanie żelu położniczego
Gynotal
Żel położniczy Gynotal został specjalnie
opracowany, by ułatwiać poród naturalny. Żel
ma wysoką bioprzylegalność i wysoką
zdolność do wiązania wody. Żel położniczy
Gynotal stosowany jest podczas porodu
naturalnego, aby ułatwić go matce i dziecku,
a także by chronić krocze matki. Żel
położniczy Gynotal jest sterylny, nie
powoduje alergii, przewodzi prąd, ma lekko
kwasowy odczyn, jest izotoniczny i łagodny
dla błon śluzowych i oczu. Żel położniczy
Gynotal może być stosowany u nieródek oraz
u kobiet, które już rodziły, a także po cięciu
cesarskim.
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Jak mogę zastosować żel położniczy
Gynotal podczas swojego porodu?

Wyłączny dystrybutor:
Meringer Sp. z o.o.
ul. Dobrzecka 95/8a,
62-800 Kalisz, Polska
www.meringer.pl
gynotal.pl

dowiedz się więcej na:
w trosce
o zdrowie kobiet

Powinnaś poinformować swojego lekarza
i/lub położną, że chcesz skorzystać z żelu
położniczego Gynotal podczas porodu.

UWAGA!
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Czy stosowanie żelu położniczego
Gynotal niesie ze sobą jakieś ryzyko?
Żel położniczy Gynotal ma działanie o
charakterze wyłącznie fizycznym. Nie
zawiera
żadnych
składników
farmaceutycznych i nie jest wchłaniany przez
organizm. Przeprowadzono intensywne
badania w celu oceny tolerancji i
bezpieczeństwa żelu dla matki i dziecka
(tkanki pochwy, skóry, oczu, nosa i ust). Żel
położniczy Gynotal jest sterylny, nie zawiera
konserwantów, lateksu i jest hipoalergiczny.
Dotychczas nie zgłaszano żadnych skutków
ubocznych ani interakcji związanych ze
stosowaniem żelu położniczego Gynotal.

Specjalne zalecenia dotyczące stosowania...
Gynotal etap A
Do stosowania w pierwszym etapie porodu.
Gynotal etap B
Do stosowania w drugim etapie porodu i do
ręcznego wydobycia łożyska.

Żel położniczy Gynotal może być aplikowany
wyłącznie przez położnika, lekarza lub położną.
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www.gynotal.pl

Zamów na stronie www.femizone.pl
lub pod numerem telefonu 62 590 42 22
bądź zapytaj w swojej aptece
https://www.facebook.com/gynotalpl/

Żel położniczy ułatwiający poród naturalny;
chroni dno miednicy, pochwę i krocze.
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Dlaczego warto wybrać żel Gynotal?
• Skraca przebieg porodu
• Chroni dno miednicy, pochwę i krocze
Poród przebiega w dwóch etapach. W pierwszym
etapie – zwanym etapem rozwierania – otwiera
się szyjka macicy. Kiedy dochodzi do pełnego
rozwarcia szyjki macicy (10 cm), wówczas
rozpoczyna się etap wypychania (drugi etap).
Przy każdym porodzie naturalnym matka musi
włożyć ogromną ilość energii, by urodzić swoje
dziecko. Jeżeli poród trwa długo, wówczas
zarówno matka, jak i nienarodzone dziecko
znacząco słabną.
Choć dziecko otoczone jest płynem owodniowym
i mazią płodową, nie prześlizguje się ono łatwo
przez kanał rodny ze względu na tarcie między
ściankami pochwy a dzieckiem.
Na etapie wypychania dziecka, tkanka pochwy lub
krocza może ulec samoczynnemu rozerwaniu.
Zdarza się tak przy około 45% wszystkich
porodów. W niektórych sytuacjach położna lub
lekarz
położnik
starają
się
zapobiec
niekontrolowanemu rozdarciu poprzez wykonanie
nacięcia w bezpiecznym kierunku. Nie zawsze
jednak da się zapobiec rozdarciu.

Łatwiejszy przebieg porodu...

Jak działa żel położniczy Gynotal?

Dzięki żelowi położniczemu
Gynotal poród naturalny jest
łatwiejszy
i
bardziej
komfortowy. Żel położniczy
Gynotal ułatwia naturalny poród
zarówno matce, jak i dziecku.
• Żel położniczy Gynotal w
postaci
gęstej
zawiesiny
zmniejsza tarcie między ciałem
matki a dzieckiem.
• Żel położniczy Gynotal
przyspiesza przebieg porodu.
• Można go bezpiecznie
stosować przy wszystkich
porodach
naturalnych
i
porodach w wodzie.
• Gynotal jest sterylny, nie
zawiera konserwantów, lateksu
i jest hipoalergiczny.

Żel położniczy Gynotal wprowadzany jest
do pochwy przez lekarza położnika lub
położną
po
pierwszym
badaniu
wewnętrznym lub po odejściu wód
płodowych i wypłynięciu całego płynu
owodniowego. Żel wprowadzany jest za
pomocą specjalnego aplikatora, aby
procedura nie była nieprzyjemna dla matki
lub dla nienarodzonego dziecka.

UWAGA!

Żel położniczy Gynotal może być
aplikowany wyłącznie przez lekarza
położnika lub położną.
*Dziecko nie prześlizguje się łatwo przez
kanał rodny ze względu na tarcie między
ściankami pochwy a dzieckiem.
Żel położniczy Gynotal zmniejsza tarcie.

W sterylnym zestawie Gynotal znajdują się
żele o różnych składach, które mogą
zostać zastosowane przez lekarza
położnika lub położną kilkakrotnie w fazie
rozwarcia lub wypychania.
Żel tworzy gładką bioprzylegającą
warstwę na ściankach pochwy, która
zmniejsza tarcie. U nieródek stwierdzono,
że żel położniczy skraca fazę wypychania
o 30% (26 min) oraz całkowity czas
trwania porodu o 30% (106 min).*

Bezpieczniejszy i krótszy
przebieg porodu
naturalnego; chroni dno
miednicy, pochwę i
krocze.

Gynotal ułatwia także porody, przy których
stosowane są próżnociąg i kleszcze.
Dlatego
też
Gynotal
podnosi
bezpieczeństwo porodu, przyspiesza go i
zwiększa jego komfort. Chroni w ten
sposób nienarodzone dziecko, a
także pochwę, dno miednicy i
krocze matki. Dziecko łatwiej
wyślizguje się z pochwy.

Żel położniczy ułatwiający poród naturalny;
chroni dno miednicy, pochwę i krocze.
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*A. F. Schaub, M. Litschgi, I. Hoesli, Wolfgang Holzgreve, U. Bleul and V.
Geissbu¨hler, Obstetric gel shortens second stage of labor and prevents
perineal trauma in nulliparous women: a randomized controlled trial on labor
facilitation, "J. Perinat. Med." 36 (2008) 129–135

