
Gynotal® Szülészeti Gél  
A biztonságos gyermekszülés megkönnyítéséhez… 
 

2 fecskendő a szülés A stádiumához 
1 fecskendő a szülés B stádiumához 
3 applikátor  
 
Termékismertető 
A szülészet területén megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek (szülésznők, 
orvosok) használhatják, ill. alkalmazhatják.  
A Gynotal® szülészeti gél használata előtt kérjük, olvassák el a mellékelt 
tájékoztatót.  
 
Alkalmazás és a csomag tartalma 
A Gynotal® szülészeti gél csomagtartalma: Egyszer használatos, steril fecskendők, 
amelyek 12 ml szülészeti gélt tartalmaznak:  
2 fecskendő a szülés A stádiumához 
1 fecskendő a szülés B stádiumához 
3 applikátor 
 
Termékjellemzők 
A Gynotal® szülészeti gél steril és egyszer használatos termék. Nem allergén, 
bioadhezív, elektromosan vezető, izotóniás, enyhén savas, latexmentes, 
tartósítószer-mentes termék, amely nem irritálja a nyálkahártyát és a szemet. A 
Gynotal® szülészeti gél nem tartalmaz gyógyszerészeti hatóanyagokat. A Gynotal 

szülészeti gél szagtalan, színtelen termék; egyszer használatos fecskendőkbe 
csomagolva. A gél enyhén viszkózus, izotóniás és kissé savas: pH értéke 5,5.6,5; 
elektromos vezetőképessége 5,0-9,0 mS/cm. Fertőtlenítése gamma-sugárzással 
történt.  
Egyéb jellemzők 
Gynotal® a szülés A stádiumához: Erősen bioadhezív 
Gynotal® a szülés B stádiumához: Közepesen bioadhezív 
Összetétel 
Az egyszer használatos fecskendőbe töltött 12 ml mennyiségű szülészeti gél a 
következőket tartalmazza: 
Propilénglükol, karbomer, hidroxietilcellulóz, desztillált víz.  
Felhasználási javaslat 
A Gynotal® szülészeti gélt speciálisan a hüvelyen keresztül történő szülés 
megsegítésére fejlesztették ki. Erősen bioadhezív, és kiemelkedő vízmegkötő 
képességgel rendelkezik. A Gynotal® szülészeti gél használata megkönnyíti a szülési 
folyamatot mind az anya, mind a gyermek számára, valamint védi a gátat is. A 
Gynotal szülészeti gél használható első és többedszeri terhesség esetén, valamint a 
korábban császármetszéssel szült nőknél is.  
 
 A Gynotal® szülészeti gél a következő esetekben használható: 

- A hüvelyen keresztül történő szülés megkönnyítésére, az először szülő nők 
esetében a szülési folyamatot gátló súrlódás csökkentésére. 

- A hüvelyen keresztül történő szülés megkönnyítésére, az anya és a 
gyermek védelme érdekében a szülési folyamatot gátló súrlódás 
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csökkentésével a többedszer szülő nők, a vízben szülések és a korábban 
császármetszéssel szült nők esetében. 

- A (a megfigyelések alapján) várhatóan elnyújtott, ill. problémás szülések 
kiküszöbölésére. 

- A hüvelyi beavatkozások (vákuum, fogó) megkönnyítésére. 
- A gát és a hüvely védelmére hüvelyi szülések esetén. 
- A szülést követően a hüvelyben, húgyvezetékben kialakuló égésérzet 

csökkentésére.  
 
Speciális felhasználási javaslatok: 
Kizárólag a szülőcsatornában történő helyi alkalmazásra. 
Gynotal® a szülés A stádiumához: Megfelel a szülés első stádiumában történő 
alkalmazásra. 
Gynotal® a szülés B stádiumához: Megfelel a szülés második stádiumában történő 
alkalmazásra, valamint a méhlepény kézzel történő elkülönítéséhez.  
Adagolás és alkalmazás 
A Gynotal® szülészeti gélt a szülés közben történő hüvelyi vizsgálat során 
alkalmazzák kezdve az első hüvelyi vizsgálattal. Minden egyes hüvelyi vizsgálat 
során kb. 3 ml gélt helyeznek a hüvelyi szülőcsatornába steril kesztyűt használva, a 
gélt egyenletesen eloszlatva. A behelyezés megkönnyítése érdekében műanyag 
applikátor használható; kb. 3 ml gélt helyezzünk el a feltárt terület előtti szakaszon. A 
lehető legjobb minőségű bevonat keletkezése érdekében, a hüvely szárazsága 
esetén, biztosítani kell a megfelelő nedvességet is megfelelő mennyiségű folyadék 
hozzáadásával. Erre a célra standard oldatok, pl. nátrium klorid oldat vagy egyéb 
aszeptikus oldatok használatosak. Még több gélt alkalmazzunk a magzatburok 
megrepedése utáni 15-30 percben. A Gynotal® szülészeti gél felgyorsítja a szülésnek 
mind az első, mind pedig a második stádiumát. A Gynotal® szülészeti gélt tehát a 
szülés teljes folyamatában kell használni.  A szülés A stádiumához előírt Gynotal® 

használata speciálisan az első stádium alatt, míg a szülés B stádiumához előírt 
Gynotal® a második stádium alatt javasolt. A szükséges átlagos Gynotal® szülészeti 
gél adag szülésenként 10-30 ml. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Gynotal® 

szülészeti gél maximális adagja 30 ml lehet. A gélt a szülészet területén megfelelő 
képzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazhatják.  
Óvórendszabályok 
A termék a bliszter csomagolás kinyitásáig steril. Ha a csomagolás megsérült, vagy 
kinyitották, vagy a lejárati idő letelt, a szülészeti gélt ne használjuk fel. Annak 
érdekében, hogy a fecskendőket steril körülmények között tartsuk, a bliszter 
csomagolás kinyitását követően a fecskendőket a steril anyagokra vonatkozó 
előírások szerint kezeljük. Amikor az újszülött feje megjelenik, az arcát (beleértve a 
szemét és az orrát is) száraz ruhával le kell törölni. Ha szükséges, a tisztítást el kell 
végezni a száj/orr felületén is. A csúszás megakadályozása érdekében száraz ruha 
alkalmazása javasolt akkor is, amikor a baba teljesen kinn van. Mivel a Gynotal® 

szülészeti gél elektromosan vezető, az alkalmazását követően bármilyen 
elektrosebészeti eljárás bármikor elvégezhető, pl. császármetszés közben vagy 
haemostasis esetén miközben a szülőcsatorna helyreállításra kerül. Ezáltal a 
Gynotal® szülészeti gélt nem szabad más gélekkel együtt használni, mert 
visszafordíthatják a Gynotal® szülészeti gél elektromos vezetőképességét. 
 
 
 



Biokompatibilitás és a termék használata terhesség alatt 
A Gynotal® szülészeti gélt a biokompatibilitás tekintetében a nemzetközi 
irányelveknek megfelelően vizsgálat alá vetették. Ezeknek a teszteknek az 
eredményeképpen nincs semmilyen utalás arra vonatkozólag, hogy a terméknek 
valamilyen káros hatása lenne az anyára vagy az újszülöttre nézve.  
 

Mellékhatások: A mai napig semmilyen káros hatásról nem történt jelentés.  

 
Kölcsönhatás: A mai napig semmiféle, kölcsönhatással kapcsolatos esetről nem 
történt jelentés. 
Ellenjavallatok: 
A Gynotal® szülészeti gél nem alkalmazható olyan nők esetében, akik allergiásak e 
termék valamelyik összetevőjére. 
 
Tárolás és tárolhatósági idő 

A Gynotal® szülészeti gél tárolhatósági ideje 5 év. Szobahőmérsékleten ( 30°C) kell 
tárolni, közvetlen napsugártól védve. Lejárati idejét a külső csomagoláson lévő felirat 
mutatja. Ne használjuk fel a lejárt termékeket! 


