
Gel za uporabo skupaj z diafragmo 
 
Navodilo za uporabo  
(Navodilo shranite!) 
 
Gel Caya® je kontracepcijski gel, ki se uporablja skupaj z diafragmo iz naravnega lateksa oziroma silikona ali s cervikalno kapico.  
 
Uporaba 
Pred vstavljanjem v nožnico nanesite na diafragmo ali cervikalno kapico količino približno ene čajne žličke (približno 4 ml) gela 
Caya®. Nato sledite navodilom proizvajalca za vstavljanje diafragme ali cervikalne kapice. 
 
Sestava 
Voda, mlečna kislina, natrijev laktat, celuloza, sorbinska kislina 
 
Shranjevanje  
Shranjujte na suhem mestu pri temperaturi od 4 do 25 °C. Pazite, da je tuba vedno zaprta.  
Rok uporabnosti je odtisnjen na tubi. 

Gel je uporaben 3 mesece po prvem odprtju.  
 
Stranski učinki  
Gel Caya® je zaradi svoje pH-vrednosti dobro združljiv z naravno nožnično floro. Lahko ga uporabljate tako dolgo in pogosto, kot 
želite. Če pri uporabi gela opazite katerikoli stranski učinek, prenehajte uporabljati gel Caya® in se posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom.  
 
Kontraindikacije 
Ni poročil o preobčutljivosti pri uporabi gela Caya®. 
 
Opozorilo 
Gel Caya® NE ščiti pred spolno prenosljivimi boleznimi.  
 
 
Gel Caya® morate uporabiti skupaj z  diafragmo (na primer z ergonomsko oblikovano diafragmo Caya®) ali s cervikalno kapico. Če 
uporabite samo gel Caya® brez dodatne pregradne zaščite, varna kontracepcijska zaščita NI zagotavljena. Gel Caya® je vodotopen 
in se lahko uporabi tudi s kondomi iz naravnega lateksa ali poliuretana.  
 
Uporaba vaginalnega aplikatorja 
Pri ponovnem spolnem odnosu je treba nanesti dodatno količino gela na že nameščeno diafragmo. V ta namen lahko uporabite 
vaginalni aplikator.  
 
1.  Aplikator napolnite z gelom Caya® tako, da ga namestite na vrat tube in iz nje previdno iztisnete gel vse do oznake na aplikatorju.  
2.  Aplikator odstranite s tube. 
3.  Aplikator z odprtino spredaj potisnite, kolikor je le mogoče, globoko v nožnico. 
4. Po pravilni namestitvi aplikator izpraznite z nežnim pritiskom na bat.  
5. Prazen aplikator odstranite iz nožnice, ne da bi ob tem potegnili za bat, kajti drugače boste gel ponovno posesali v aplikator. 
6. Ta vaginalni aplikator je namenjen za večkratno uporabo, vendar ga je treba po vsaki uporabi očistiti s toplo vodo.  
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