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Instruções de uso 

 

Hyalufem® 

Gel Hidratante Intravaginal 

ácido hialurônico 

 

Gel hidratante intravaginal formulado com componentes de origem natural. 

 

Hidratante e restaurador da umidade vaginal natural de longa duração 

 

Apresentação 

Bisnaga contendo 24 g e 8 aplicadores de uso único. 

 

USO TÓPICO VAGINAL 

USO ADULTO  

 

Composição:  

ácido hialurônico.......................................................... 5 mg/dose  

(água, goma xantana, carragena, propanodiol, caprilato de sorbitano, hialuronato de sódio, 

ácido benzóico, ácido lático, hidróxido de sódio). 

 

Aplicador com corpo em polietileno e êmbolo em polipropileno, com limitador. 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE  

 

COMO HYALUFEM® FUNCIONA? 

Hyalufem® é um gel hidratante intravaginal de longa duração, não hormonal, livre de parabenos 

e livre de derivados de petróleo, desenvolvido para hidratar, além de restaurar a umidade 
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vaginal natural. Hyalufem® contém ácido hialurônico que atua diretamente na região 

desidratada proporcionando umidade e lubrificação.  

Após a inserção do gel na vagina, o ácido hialurônico adere à parede vaginal, criando uma 

superfície hidratada. As propriedades de hidratação do gel são atribuídas às características do 

ácido hialurônico que libera as moléculas de água no tecido, aliviando assim o estado seco da 

vagina, sem irritar a mucosa. O ácido hialurônico permanece aderido até a descamação das 

células epiteliais, o que ocorre em até 3 dias. Durante esse período, ocorre a migração de água 

e eletrólitos para a vasculatura dérmica causando vasodilatação, o que aumenta o suprimento 

sanguíneo à mucosa vaginal e subsequentemente melhora, ainda mais, a hidratação tecidual da 

região. 

 

QUEM PODE UTILIZAR HYALUFEM®? 

Hyalufem® foi desenvolvido para as mulheres que sofrem de ressecamento vaginal. O 

ressecamento vaginal ocorre quando a mucosa não mantém hidratação suficiente para o 

conforto íntimo, podendo causar coceira, infecção bacteriana ou fúngica e relações sexuais 

dolorosas. Esta condição pode ocorrer após o parto, durante tratamentos com quimioterapias, 

períodos de estresse e, principalmente, na menopausa. 

 

QUAIS AS VANTAGENS DO USO DE HYALUFEM®? 

Hyalufem® é um gel hidratante intravaginal. 

Hyalufem® não contém hormônios. 

Hyalufem® é livre de parabenos que podem causar alergias e irritações. 

Hyalufem® é livre de derivados do petróleo que podem dissolver preservativos e diafragmas. 

Hyalufem® permite que a relação sexual seja mais confortável, restaurando a umidade vaginal. 

Hyalufem® alivia os sintomas do ressecamento vaginal como: coceira, irritação e desconforto na 

relação sexual, ajudando a manter a umidade e a saúde vaginal. 

 

POR QUANTO TEMPO DEVE-SE UTILIZAR HYALUFEM®? 
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Dependendo da causa, a duração do ressecamento vaginal pode variar. Em caso de dúvida, 

converse com o seu médico. 

 

HYALUFEM® PODE SER UTILIZADO ANTES DA RELAÇÃO SEXUAL? 

Sim. Porém, utilizando Hyalufem® regularmente, não haverá a necessidade da aplicação para a 

prática sexual, pois a vagina estará hidratada. 

 

HYALUFEM® CAUSA CORRIMENTO? 

Devido às suas propriedades mucoadesivas, Hyalufem® tem uma probabilidade muito pequena 

de escorrer ou causar corrimento. 

Se ocorrer um pouco de secreção é apenas uma combinação de Hyalufem® e de possíveis 

células mortas. Geralmente, quanto maior a secura vaginal inicial, maior é o número de células 

mortas que serão expelidas nas fases iniciais de uso. Isso melhorará com a continuidade das 

aplicações e, eventualmente, desaparecerá à medida que a umidade vaginal for recuperada. Se 

a secreção vaginal apresentar qualquer odor desagradável ou coloração diferente, pode ser 

evidência de uma infecção vaginal preexistente. Consulte seu médico para mais 

esclarecimentos. 

 

QUAIS AS PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DE HYALUFEM®? 

• Hyalufem® é somente para uso vaginal. 

• Utilizar sob supervisão médica. 

A utilização do Hyalufem® com outros cremes vaginais deve ser orientada pelo seu médico.  
• Não existem interações conhecidas com outros produtos / medicamentos. 

• Não é recomendado o uso durante o período menstrual. 

• Em caso de irritação suspenda o uso e se persistirem os sintomas consulte o médico. 

• Pode ocorrer sensação de ardência, especialmente logo após a aplicação, que tende a 

desaparecer. Recomenda-se observar a progressão e, caso persista, descontinuar o uso 

e procurar o seu médico. 
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• Não utilizar após a data de vencimento indicada na embalagem e caso a embalagem 

esteja violada.  

 

QUANDO NÃO DEVO USAR HYALUFEM®?  

Este produto é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes 

da fórmula. 

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do 

produto. Informe também a empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor. 

 

COMO DEVO USAR HYALUFEM®? 

Instruções de uso: 

1- Separe um aplicador, destrave-o puxando o êmbolo até o limite estipulado, conforme 

figura 1. Retire a tampa da bisnaga. 

2- Encaixe o aplicador no bico da bisnaga rosqueando-o lentamente, conforme figura 2.  

3- Aperte a base da bisnaga com os dedos, forçando a entrada do gel no aplicador. 

4- Preencha o aplicador com o gel até o limite recomendado conforme figura 3. 

5- Retire o aplicador desrosqueando-o, enquanto segura a bisnaga. Feche-a novamente. 

6- Introduza profundamente o aplicador que contém o produto na vagina, 

preferencialmente na posição deitada, elevando-se as pernas, conforme figura 4.  

7- Transfira todo o conteúdo do aplicador para a vagina.  

8- Após usar o aplicador, deve-se descartá-lo.   

 
 

COMO SEI QUE ESTOU UTILIZANDO A QUANTIDADE CORRETA?  

É recomendada uma única aplicação a cada 3 dias. Ou conforme orientação médica.  
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O aplicador descartável de Hyalufem® possui um mecanismo que fornece a quantidade indicada 

para cada aplicação, 3 g de gel.  

 

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este produto, procure 

orientação do farmacêutico.   

 

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR HYALUFEM®? 

Cuidados de conservação:  

Manter em temperatura ambiente (15 a 30°). Proteger da luz e da umidade. 

Mantenha fora do alcance de crianças. 

 

Prazo de validade 

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade – Vide cartucho. Após aberto, válido 

por 60 dias. 

 

Características 

Gel semi-transparente levemente branco, opaco, com odor característico. 

Não é tóxico se ingerido. Não tem gosto. 

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você 

observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. 

 

Descarte: 

Após o uso, descartar a embalagem vazia em local apropriado. 

 

 

Reg. ANVISA 80225209001  

 

Farmacêutica Responsável:  Maryster Ferrari Picolin 

CRF-SP: 27.877 
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Fabricado por:  

HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA  

Av. José Abbas Casseb, 135  

 São José Do Rio Preto - SP 

CEP 15092-606 

CNPJ 04.506.487/0001-30 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

 

Comercializado e distribuído por: 

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda 

Rua Michigan, 735 

São Paulo - SP 

CNPJ 56.998.701/0001-16 

Hyalufem® é uma marca registrada pelo Herbarium Laboratório Botânico. 

 

ABBOTT CENTER 

Central de Relacionamento com o Cliente 

0800 703 1050 

www.abbottbrasil.com.br 
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