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Dosering Lactal Balans vagitorium:
Vid behandling av irritation och illaluktande flyt-
ningar: Använd ett vagitorium per dag vid säng- 
gåendet under 7 dagar. Vagitoriet förs djupt in i 
slidan. Vagitoriet får inte delas utan är avsett för 
engångsbruk.

I förebyggande syfte: Använd ett vagitorium var 
tredje dag under 3 månader. För in vagitoriet 
djupt in i slidan (med den spetsiga delen först) 
vid sänggåendet. Vagitoriet får inte delas utan 
är avsett för engångsbruk.

Behandlar och förebygger illaluktande 
flytningar och irritation i underlivet.

KontaKtuppgifter
Tillverkare: Rolf Kullgren AB, Ågatan 4, 
Box 123, SE-646 22 Gnesta, Sverige 

Distributör: Meda OTC AB, Pipers väg 2 A, 
Box 906, SE-170 09 Solna, Sverige

Frågor om produkten ska sändas till  
distributören. För ytterligare information  
om Lactal Balans, se www.lactal.se

Lactal Balans lämpar sig extra väl till personer 
med återkommande problem med illaluktande 
flytningar och irritation i underlivet. Vid behov 
kan användningen förlängas eller upprepas. 

Genom att använda Lactal Balans i samband med 
en antibiotikakur kan en eventuell utslagning av 
mjölksyrebakterier förhindras. Om mjölksyre-
bakterierna slås ut ökar risken för att oönskade 
bakterier växer till med illaluktande flytningar 
som följd. Det är också viktigt att den normala 
balansen och ett lågt pH i underlivet bibehålls för 
att minska risken för svampangrepp. 

Lactal Balans kan med fördel användas under  
graviditet samt vid amning. Lactal Balans kan 
även användas under menstruation.

Vid svampinfektion eller vid sprickor i slidväv-
naden kan det svida när man applicerar Lactal 
Balans. Detta är dock övergående.

förvaring
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Lactal Balans är en medicinteknisk produkt,  
CE 0344.

Ett förhöjt pH-värde kan orsakas av 
förlängd menstruation, bad och samlag



vaD använDs LactaL BaLans för?
Lactal Balans behandlar och förebygger illaluk-
tande flytningar och irritation i underlivet. 

Illaluktande flytningar och irritation i underlivet 
beror oftast på att mängden mjölksyrebakterier 
har minskat kraftigt. Mjölksyrebakterier som 
normalt finns i slidan är nyttiga bakterier som 
bildar surgörande mjölksyra och ger underlivet 
ett lågt pH. Om mjölksyrebakterierna mins-
kar i antal stiger pH-värdet i underlivet. Detta 
ger en ökad tillväxt av andra bakterier som kan 
ge upphov till dålig lukt och irritation. Lactal  
Balans återställer balansen.

Lactal Balans innehåller mjölksyra som sänker 
pH-värdet till normal nivå. Balansen återställs 
och den dåliga lukten försvinner.

Lactal Balans innehåller även glykogen, som ger 
näring och underlättar tillväxten av nya mjölksy-
rebakterier. En miljö med ett normalt pH-värde 
och tillgång på glykogen säkrar återväxten av de 

skyddande mjölksyrebakterierna. Lactal Balans 
har en dubbelverkande effekt genom att den 
både återställer och bevarar den naturliga balan-
sen i underlivet.

när uppstår Besvär?
Irritation och illaluktande flytningar från under- 
livet är mycket vanliga besvär som kan bero på 
en obalans i slidan. En av orsakerna är en höj-
ning av pH-värdet vilket t.ex. kan ske efter bad, 
utdragen menstruation, samlag eller efter en 
antibiotikabehandling. Lactal Balans förhindrar 
att en pH-höjning blir varaktig. Därmed kan  
irritation och illaluktande flytningar motverkas.

vaD innehåLLer LactaL BaLans? 
Innehåll Lactal Balans Gel: 
Mjölksyra, glykogen, propylenglykol, metylhyd- 
roxipropylcellulosa, natriumlaktat, vatten.
En förpackning innehåller 10 tuber à 5 ml.

Innehåll Lactal Balans Vagitorier: 
Mjölksyra, glykogen, makrogol, natriumhydroxid.
En förpackning innehåller 7 vagitorier à 1,87 g.

Lactal Balans är parfymfri och innehåller inte  
konserveringsmedel. pH 3,8.

när sKa LactaL BaLans inte använDas?
Lactal Balans ska inte användas vid överkäns-
lighet mot något av innehållsämnena. Lactal 
Balans ska inte användas vid värk i underlivet. 
Blodblandade flytningar och flytningar i över-
gångsåldern ska också kontrolleras av läkare. 

Lactal Balans bör undvikas när man försöker bli 
gravid då gelen/vagitoriet har ett lågt pH och kan 
försämra miljön för spermierna. 

Om besvären med irritation och illaluktande 
flytningar inte upphör efter behandlingen  
rekommenderas kontakt med läkare. 

när och hur använDer Du LactaL 
BaLans?
Dosering Lactal Balans gel:
Vid behandling av irritation och illaluktande flyt-
ningar: Använd en tub per dag vid sänggåendet  
under 7 dagar.

I förebyggande syfte: Använd en tub var tredje dag  
vid sänggåendet under 3 månader. 

Vrid av hatten och för in hela tubhalsen i slidan. 
Tryck ut hela innehållet. Drag ut tuben med bi-
behållet tryck och släng den. Tuben är endast 
avsedd för engångsbruk. Det är lämpligt att  
använda Lactal Balans gel vid sänggåendet  
eftersom gelen kan rinna ut något. Trosskydd 
kan med fördel användas.


