
Bakgrund
Vaginalepitelet är mjukt och flexibelt tack vare en noggrant balanserad mekanism som upprätthåller rätt fuktighet 
och mjukhet. Vid vissa tidpunkter i en kvinnas liv, till exempel efter förlossning, under amning eller i klimakteriet, efter 
att ha tagit p-piller eller under särskilt stressiga perioder, kan denna känsliga balans rubbas och ge stora obehag med 
vaginal torrhet , sveda och klåda som följd.1,2 Svedan och irritationen beror ofta på små skador i epitelet orsakade 
av friktion på grund av otillräcklig lubrikation. I dessa fall kan specifika läkemedel skrivas ut, men en produkt för 
lokalbehandling som återfuktar slemhinnan och bidrar till att återställa den naturliga eftergivligheten och mjukheten 
kan även rekommenderas.3 Vattenbaserade fuktgivande medel finns i flytande form, som gel eller som vagitorier som 
används med några dagars mellanrum. De kan användas utan risk under lång tid men måste användas regelbundet 
för optimal effekt. Fuktgivare baserade på hyaluronsyra har visat sig ha effekt vid vaginal torrhet.4,5 Hyaluronsyra är 
en naturligt smörjande och fuktgivande substans som finns i huden och runt lederna. Den används ofta i hudprodukter 
och läkemedel på grund av sin utmärkta biokompatibilitet och återfuktande egenskaper. Hyaluronsyra (HA) kan 
absorbera många gånger sin egen vikt i vatten.

Produkt
Hyalofemme är en medicinteknisk produkt i klass II (CE-märkt). Huvudkomponenten är Hydeal-A, ett derivat av 
HA som finns naturligt i vaginalslemhinnan och andra vävnader i kroppen. Hydeal-D får man fram genom partiell 
förestring av karboxylsyragrupper i HA med bensylalkohol. Tack vare formuleringen kan den motstå enzymatisk 
nedbrytning, vilket ger Hyalofemme en lång verkningstid. 
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Vid kontakt med esteras i vaginalslemhinnan bryts Hydeal-D ner till ursprungligt HA. Tack vare den kontrollerade 
frisättningen av lågmolekylär HA, 200 kDa, har Hyalofemme mycket god adhesion till slemhinnan, påskyndar 
den naturliga läkningsprocessen i epitelet och ger snabb och långvarig lindring. Hyalofemme bidrar därmed till 
att bevara vaginal hälsa och komfort. Hyalofemme ger långvarig lindring av torrhet och behöver bara appliceras 
en gång var tredje dag. Gelen kan även appliceras vid behov om extra fuktighet behöver tillföras. Den innehåller 
inga hormoner, parabener eller andra konserveringsmedel.

Sammansättning
Huvudkomponent: Hydeal-D (hyaluronsyraderivat) 0,2 %.  
Övriga komponenter: Propylenglykol, metylpropandiol, karbomer, 1,2-hexandiol, kaprylylglykol, 
natriumhydroxid och renat vatten

Klinisk evidens
Två kliniska prövningar har genomförts med Hyalofemme, en observationell kohortstudie och en randomiserad 
prövning där man jämförde Hyalofemme med östriolkräm.4,5 Hyalofemme, applicerat en gång var tredje dag, 
minskade besvärliga symtom som sveda, klåda och inflammation, samt förbättrade faktorer som dålig lukt, 
leukorré och kladdig känsla. Hyalofemme orsakade inte några förändringar av det vaginala ekosystemet.4 Både 
Hyalofemme och östriolkräm var effektiva behandlingar av vaginal torrhet. Hyalofemme kan övervägas som ett 
välgrundat alternativ till östrogenbaserade behandlingar för lindring av symtom på vaginal torrhet.5

Dosering och administrering
Hur ofta produkten ska användas beror på graden av torrhet i vaginalslemhinnan. En applicering var tredje dag i 
30 dagar rekommenderas, om inget annat är indicerat. Behandlingen kan pågå även under menstruation.

Fördelar
• Långtidsfrisättning av lågmolekylär HA
• Varaktig återfuktning och hög slemhinneadhesion
• Förstärker epitelets naturliga läkningsprocess
• Klar, luktfri gel utan hormoner 
• Lämplig för kvinnor i alla åldrar
• Utmärkt tolerabilitet (inga parabener)
• Hög biokompatibilitet
• Snabb och långvarig lindring 
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Vi bryr oss om kvinnors hälsa genom hela livet. Exeltis vänder sig till kvinnor i alla skeden av livet. Vi verkar 
för att göra skillnad för människor över hela världen och för att kvinnor, oavsett livssituation, ska kunna 
leva sina liv fullt ut. Exeltis i Norden strävar efter att bli samverkanspartner mellan läkemedelssektorn och 
sjukvården i syfte att få ett ökat fokus på kvinnohälsa. Exeltis etablerade sig i Norden 2016 och vi finns 
representerade i Sverige, Finland, Norge och Danmark där vi arbetar helt fokuserade på kvinnohälsa.


