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Lubrikant pre plánované otehotnenie
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Nenaplnená túžba po dieťati
Ak sa po vysadení hormonálnej či nehormonálnej
antikoncepcie nedarí žene v priebehu niekoľkých mesiacov
otehotnieť, je mnoho párov veľmi znepokojených. V takejto
situácii všeobecne stúpa miera stresu. Ešte väčšiu záťaž
to spôsobuje párom, ktoré dbajú na cyklus ženy a sústredia
sa na plodné dni, kedy je vyššia pravdepodobnosť počatia.
V dôsledku nalomenej psychickej pohody sa mnoho žien
stretáva s nedostatočnou vaginálnou lubrikáciou. Približne
25% mladých žien pravidelne trápi vaginálna suchosť, ktorá
prispieva ku komplikáciám s otehotnením.

Možné dôsledky nedostatku vaginálnej lubrikácie:
pocit napätia

pálenie

• Ďalšie stres spôsobený obavami
z bolestivého styku
• Zvýšená pravdepodobnosť mikroporanenia a trhliniek na vaginálnej
sliznici (zvýšené riziko infekcie)
• Nepriaznivé prostredie pre pohyblivosť
spermie a znížená šanca na orgazmus

svrbenie

To všetko vedie k zníženiu
pravdepodobnosti
prirodzeného počatia.

Spoločnosť Ritex v spolupráci s Fakultnou nemocnicou
v Münsteri vyvinula Ritex Kinderwunsch lubrikant pre
plánované otehotnenie.
Väčšina bežne dostupných lubrikačných gélov má pH upravené
tak, že zodpovedá pH pošve v neplodných dňoch ženy (do
4,5). Lubrikanty navyše väčšinou obsahujú konzervačné látky.
Takéto prostredie predstavuje pre spermie veľkú prekážku
a v mnohých prípadoch aj sa dokonca usmrtia. Tieto dôležité
informácie však nie sú všeobecne známe. Pokiaľ sa teda páry
snažia otehotnieť, sú konvenčné lubrikanty úplne nevhodné.
Po takmer trojročnej spolupráci ﬁrmy Ritex s “Centrom
pre reprodukčnú medicínu a andrológiu” v rámci Fakultnej
nemocnice v Münsteri (UKM) prichádza na trh unikátny
lubrikačný gél. Tento jedinečný lubrikant má pH totožné s tým,
ktoré má vaginálna sliznica počas plodných dní. Špeciálna
konzistencia vytvára pre spermie prirodzené prostredie
podporujúce ich pohyblivosť.

UKM skúmal niekoľko aspektov súvisiacich
s plodnosťou:
• Vitalita spermií (percento aktívnych spermií v ejakuláte)
• Pohyblivosť spermií (motilita spermií)
• Morfológia spermií (vzhľad spermií: zmeny v morfológii môžu
spôsobiť, že sa spermie pohybujú iba obmedzene)
• Stupeň fragmentácie DNA spermií (miera poškodenia
genetického materiálu spermií)

Výsledok: Ritex Kinderwunsch lubrikačný gél poskytuje
optimálne podmienky pre prirodzené otehotnenie.

Ritex Kinderwunsch lubrikačný gél je zdravotnícka
pomôcka určená na aplikáciu vo vaginálnej oblasti.
Ritex Kinderwunsch napomáha prirodzenému počatia:
• Výborné lubrikačné vlastnosti, ktoré
kompenzujú nedostatok vaginálnej
vlhkosti
• Klinicky testovaná kompatibilita
so spermiami (in vitro)
• Udržuje prirodzené pH ejakulátu
a cervikálneho hlienu
• Zachováva organickú osmolalitu
• Bez konzervačných látok

V procese udeľovania patentu.

Ritex Kinderwunsch - jednoduché použitie:
Ritex Kinderwunsch lubrikant pre plánované
otehotnenia je navrhnutý pre použitie v plodných dňoch
ženy (v jednom cykle na 6 dní: 4 dni pred ovuláciou,
v deň samotnej ovulácie a deň po ovulácii).
Životnosť spermií Ovulácia
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Lubrikant pôsobí okamžite, a preto môže byť použitý
bezprostredne pred pohlavným stykom.
Ritex Kinderwunsch lubrikant podporujúci prirodzené
otehotnenie obsahuje 8 aplikátorov so 4 ml gélu.
Aplikátory lubrikačného gélu Ritex Kinderwunsch sú
hygienicky balené v sáčku, ktorý je možné opätovne
uzavrieť. Vďaka tvaru aplikátora je zavedenie gélu
do pošvy jednoduché.
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Ritex prémiová kvalita - vyrobené v Nemecku.
Ritex Kinderwunsch lubrikant pre plánované
otehotnenie:
• Iba vybrané vysoko kvalitné ingrediencie
• Vyrobený s použitím najnovších technológií
• Podlieha pravidelným prísnym kontrolám kvality

Oﬁciálny distribútor pre ČR a SR:
Mark Distri, spol. s r.o., Pod Belárií 784/2, Praha 4, 143 00
info@markdistri.cz

