
Sædcellevennlig personlig glidekrem – sikker 
for alle par som gjerne vil være gravide

• Klinisk testet
• pH balanceret
• Parabenfri & glykolfri

INNHOLD

1 FertilSafe PLUS tube (75ml)

2 Gjenbrukbare applikatorer

2 Ferdigfyldte (5 ml) applikatorer

+ Fullstendig bruksanvisning

Anvisninger:

FertilSafe PLUS kan appliseres før eller under 
samleie, og kan brukes daglig. Det kan brukes 
sammen med de medfølgende applikatorene, 
eller påføres eksternt direkte fra tuben. Les hele 
den medfølgende bruksanvisningen før bruk. 

FertilSafe PLUS

FertilSafe PLUS har med ekspertis formulerets 
for å etterligne de naturlige smøringsvæsker 
som sædcellene skal ta seg igjennom for å 
befrukte ett egg, og det gir på samme gang en 
øket komfort under samleiet, når man prøver på 
å bli gravid.

FertilSafe PLUS er klinisk testet for å 
vise at det ikke skader, eller skaper en 
barriære for sædcellene, så som mange 
standardglidekremer gjør. FertilSafe PLUS 
lever opp til de strenge testkravene for pH 
og konsistens for at beskytte sædcellenes 
naturlige sikkerhet, motilitet og levedyktighet.

Ingredienser: 

Vann, hydroxyetylcellulose, fenyloxyetanol, 
Salt fra Dødehavet, etylhexylglycerin, 
magnesiumklorid.
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FertilSafe PLUS

VIKTIG

Viktig for gjenbrukbare applikatorer:
 
• Oppbevar ikke glidekremen i de 

gjenbrukbare applikatorene i mer enn 30 
minutter før bruken. Kast ubrukt produkt & 
rengjør. 

• Rengjør applikatoren etter bruken ved å 
skylle med varmt vann. 

Viktig for forutfyldte 5ml applikatorer:
 
• Ikke bruk de forutfyldte appliktorene for 

engangsbruk hvis ’vri av’ tappen er skadet/
avbrutt. 

• Kun for engangsbruk – oppbevar ikke etter 
åpnet, og gjenbruk ikke heller.

Viktig for 75ml tuben:
 
• Oppbevar aldrig tuben uten at lokket er på.

Generelt: 

• Oppbevares i stuetemperatur (4-30°C). 
• Oppbevares utenfor barns rekkevidde. 
• Skal ikke brukes etter utløpsdatoen – se 

pakken.

Varsel: 

• FertilSafe PLUS er ikke et prevensjonsmiddel. 
Det skader ikke sædceller, og svekker heller 
ikke deres funksjon. 

• Hvis du opplever irritasjon; slutt med bruken 
omgående, og ta kontakt med din lege hvis 
problemet vedvarer.

• Ikke bruk FertilSafe PLUS hvis du har en 
pågående vaginal infeksjon.

• Hvis du for nylig har gjennomgått en vaginal 
operasjon, bør du høre med legen din før 
bruk.

• Skal kun brukes i følge anvisningene

FertilSafe PLUS er utviklet av Babystart Ltd, 
en av verdens ledende leverandører av in-vitro 
(IVD) fertilitetsprodukter og fertilitetstilskudd.

Våre ekspertforskere har utviklet FertilSafe 
PLUS særlig for par som prøver å bli gravide.

NO



FertilSafe PLUS – TIPS

• Ved bruk med en applikator; administrer 
den med FertilSafe PLUS ca 15 minutter før 
samleie, så at glidekremen når å spredes. 

• Vi anbefaler at du fyller den gjenbrukbare 
applikatoren med glidekrem så at at den 
fylles til mellem halve og hele applikatoren. 
Etter hånden vil du merke hvilken mengde 
med produkt som blir det rette for deg.

• Når en applikator skal innføres; finn den 
posisjon som er den rette for deg. Noen 
kvinner synes å stå/ligge ned er best, eller å 
sitte over toalettet.

HVORDAN DU BRUKER FertilSafe PLUS

FertilSafe PLUS kan appliseres før eller under 
samleie, og kan brukes daglig. Det kan brukes 
med noen av de medfølgende applikatorene, 
eller påføres eksternt direkte fra tuben.

Ved bruk direkte fra tuben

Ekstern applikasjon:
Påfør glidekremen eksternt ved å trykke ut 
ønsket mengde på ditt finger, og påfør deretter 
på de kvinnlige og/eller mannlige genitalier.

Ved bruk av ferdigfylte applikatorer for 
engangsbruk

1. Hold den smale delen av applikatoren 
oppover, og vri av enden, og kast den.

2. Før sakte inn den smale delen av 
applikatoren i vaginaen. Dette kan gjøres 
liggende, sittende (f.eks. på toaletten) eller 
stående.

3. Trykk sammen applikatorenden flere ganger 
for å frigjøre FertilSafe PLUS til vaginaen.

4. Fortsett med å holde applikatorenden 
sammentrykket mens den forsiktig tas ut fra 
vaginaen.

5. Etter bruken kastes applikatoren.

FertilSafe PLUS

Ved bruk av gjenbrukbar applikator

1. Ta ut en av applikatorerne fra den 
forseglede hygieneposen.

2. Skru av korken på din FertilSafe PLUS-
tube, og forleng applikatoren ved å trække 
stempelet ut.

3. Sett fast applikatoren på tuben ved å 
feste den åpne enden på tubens dyse, og 
vri forsiktig medsols.

4. Trykk forsiktig på tuben til ønsket mengde 
glidekrem er i applikatoren.

5. Ta applikatoren bort fra tuben ved å 
vri motsols. Hold den åpne enden av 
applikatoren oppover, og skru tilbake 
lokket på tuben.

6. Før forsiktig inn applikatoren i vaginaen. 
Dette kan gjøres liggende, sittende (f.eks. 
over toaletten), eller stående. Vi anbefaler 
at du fører inn applikatoren kun til 
halvdelen, for å få en jevn spredning av 
gelen på vaginaens sider.

7. Tryk stempelet sakte tilbake inn i 
applikatoren for å frigjøre all glidekrem i 
vaginaen.

8. Trekk forsiktig ut applikatoren fra 
vaginaen.

9. Etter bruken; rengjør og skyll applikatoren 
grundig i varmt vann.


