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Lubrikant pro plánované otěhotnění
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Nenaplněná touha po dítěti
Pokud se po vysazení hormonální či nehormonální
antikoncepce nedaří ženě během několika měsíců otěhotnět,
je mnoho párů velmi znepokojeno. V takové situaci obecně
stoupá míra stresu. Ještě větší zátěž to způsobuje párům,
které dbají na cyklus ženy a soustředí se na plodné dny,
kdy je vyšší pravděpodobnost početí.
V důsledku nalomené psychické pohody se mnoho žen potýká
s nedostatečnou vaginální lubrikací. Přibližně 25 % mladých
žen pravidelně trápí vaginální suchost, která přispívá
ke komplikacím s otěhotněním.

Možné důsledky nedostatku vaginální lubrikace:
pocit napětí

pálení

• Další stres způsobený obavami
z bolestivého styku
• Zvýšená pravděpodobnost mikroporanění a trhlinek na vaginální sliznici
(zvýšené riziko infekce)
• Nepříznivé prostředí pro pohyblivost
spermií a snížená šance
na orgasmus

svědění

To vše vede ke snížení
pravděpodobnosti
přirozeného početí.

Společnost Ritex ve spolupráci s Fakultní nemocnicí
v Münsteru vyvinula Ritex Kinderwunsch lubrikant
pro plánované otěhotnění.
Většina běžně dostupných lubrikačních gelů má pH upraveno
tak, že odpovídá pH pochvy v neplodných dnech ženy (do 4,5).
Lubrikanty navíc většinou obsahují konzervační látky. Takové
prostředí představuje pro spermie velkou překážku a v mnoha
případech je dokonce usmrtí. Tyto důležité informace však
nejsou všeobecně známy. Pokud se tedy páry snaží otěhotnět,
jsou konvenční lubrikanty zcela nevhodné.
Po téměř tříleté spolupráci ﬁrmy Ritex s „Centrem pro
reprodukční medicínu a andrologii“ v rámci Fakultní nemocnice
v Münsteru (UKM) přichází na trh unikátní lubrikační gel. Tento
jedinečný lubrikant má pH totožné s tím, které má vaginální
sliznice během plodných dnů. Speciální konzistence vytváří
pro spermie přirozené prostředí podporující jejich pohyblivost.

UKM zkoumal několik aspektů souvisejících
s plodností:
• Vitalita spermií (procento aktivních spermií v ejakulátu)
• Pohyblivost spermií (motilita spermií)
• Morfologie spermií (vzhled spermií: změny v morfologii
mohou způsobit, že se spermie pohybují pouze omezeně)
• Stupeň fragmentace DNA spermií (míra poškození
genetického materiálu spermií)

Výsledek: Ritex Kinderwunsch lubrikační gel poskytuje
optimální podmínky pro přirozené otěhotnění.

Ritex Kinderwunsch lubrikační gel je zdravotnický
prostředek určený k aplikaci ve vaginální oblasti.
Ritex Kinderwunsch napomáhá přirozenému početí:
• Výborné lubrikační vlastnosti, které
kompenzují nedostatek vaginální
vlhkosti
• Klinicky testovaná kompatibilita
se spermiemi (in vitro)
• Udržuje přirozené pH ejakulátu
a cervikálního hlenu
• Zachovává organickou osmolalitu
• Bez konzervačních látek

V procesu udílení patentu.

Ritex Kinderwunsch – snadné použití:
Ritex Kinderwunsch lubrikant pro plánované otěhotnění
je navržen pro použití v plodných dnech ženy (v jednom
cyklu na 6 dnů: 4 dny před ovulací, v den samotné
ovulace a den po ovulaci).
Životnost spermií
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Lubrikant působí okamžitě, a proto může být použit
bezprostředně před pohlavním stykem.
Ritex Kinderwunsch lubrikant podporující přirozené
otěhotnění obsahuje 8 aplikátorů se 4 ml gelu.
Aplikátory lubrikačního gelu Ritex Kinderwunsch
jsou hygienicky baleny v sáčku, který lze opětovně
uzavřít. Díky tvaru aplikátoru je zavedení gelu
do pochvy snadné.
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Ritex prémiová kvalita – vyrobeno v Německu.
Ritex Kinderwunsch lubrikant pro plánované
otěhotnění:
• Pouze vybrané vysoce kvalitní ingredience
• Vyroben s použitím nejnovějších technologií
• Podléhá pravidelným přísným kontrolám kvality

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

