
PŘÍBALOVÁ INFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
NÁZEV:
CANNEFF VAG SUP  VAGINÁLNÍ ČÍPKY

VÝROBCE:
CB21 Pharma, s.r.o.
Studentská 812/6, Bohunice
625 00 Brno

Složení:
CANNEFF VAG SUP jsou vaginální čípky tor-
pédovitého tvaru obsahující:
Sodná sůl kyseliny hyaluronové, cannabi-
diol, glycerol monostearát, tuhý tuk, voda 
čištěná.

Způsob balení:
CANNEFF VAG SUP je dodáván ve formě 
individuálně balených čípků v kavitách spo-
jených na platě po 3, 5 nebo 10 kusech. Ba-
lení obsahuje vždy jedno plato s 3, 5 nebo 
10 kusy čípků po 2 g.

Popis a důvody pro použití:
Vaginální čípky CANNEFF VAG SUP působí 
díky kyselině hyaluronové, která je v číp-
cích přítomna ve formě své soli - hyaluro-
nanu sodném. Jako mukopolysacharid je 
hojně distribuována v mnoha tělesných 
tkáních, v nichž slouží jako strukturální 
podpora přinášející tkáním napětí, výživu 
a pružnost.

Indikace:
CANNEFF VAG SUP vaginální čípky se po-
užívají jako pomocná léčba při procesech 
hojení stavů atrofické a dystrofické pošev-
ní sliznice. Napomáhají hojení po porodu 
a gynekologické chirurgii, v případech dys-
trofie po chemoterapii, ionizujícím záření, 
vaginální suchosti i z důvodu nedostatku 
estrogenu.
Přináší úlevu od příznaků vaginálního 
diskomfortu, po přeléčeném vaginálním zá-
nětu či vaginální mykóze.

Důvody pro nepoužívání:
• Důvodem pro nepoužívání čípků je in-

dividuální přecitlivělost na některou ze 
složek přípravku.

• Není vhodný pro děti do 12 let a mla-
distvé.

• Těhotenství a kojení:
 Bezpečnost použití čípků CANNEFF VAG 

SUP v průběhu těhotenství a kojení 
nebyla prokázána. Vzhledem k možné 
akumulaci cannabidiolu v mateřském 
mléku kojících matek, není pro ně tento 
přípravek doporučen.

• Vliv na schopnost řídit a obsluhovat za-
řízení nebo stroje:

 Žádná zvláštní opatření nejsou nutná, 
CBD nemá psychotropní účinky. Přesto 
doporučujeme poradit se svým ošetřu-
jícím lékařem.

Interakce s jinými produkty:
Interakce s jinými produkty nejsou známy, 
proto je vhodné před použitím vaginálních 
čípků současně s jinými zdravotnickými 
prostředky nebo léčivy kontaktovat ošetřu-
jícího lékaře.

Návod k použití:
V místě perforace oddělte z plata 1 čípek, 
obal mírným tahem roztrhněte a čípek z něj 
vyjměte. Zaobleným koncem napřed jej za-
veďte hluboko do pochvy.

 
Z hygienického hlediska je doporučeno si 
umýt ruce před a po aplikaci zdravotnické-
ho prostředku.

Dávkování a doba užívání:
Použijte jeden čípek denně nejlépe večer 
nebo podle lékařského doporučení. Délka 



používání závisí na vývoji onemocnění a ne-
měla by přesáhnout 30 dní.

Nežádoucí účinky:
Dlouhodobé používání všech místně apli-
kovaných produktů může vést k projevům 
přecitlivělosti. V těchto případech léčbu 
přerušte a poraďte se se svým lékařem za 
účelem zahájení vhodné léčby. Pokud se 
vyskytnou jiné nežádoucí účinky, informuj-
te svého lékaře nebo lékárníka.

Varování:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoly-
kejte. Nepoužívejte přípravek po uplynutí 
doby použitelnosti nebo pokud je vnitřní 
primární obal otevřen nebo poškozen.

Způsob uchovávání a doba použitelnosti:
Uchovávejte v původním obalu v rozmezí 
teplot od 2 °C do 25 °C, chraňte před pří-
mým slunečním zářením. Doba použitel-
nosti 2 roky.

Verze a datum poslední revize:
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27.01.2021

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK 

Vysvětlivky k použitým značkám pro 
správné použití přípravku

 Čtěte návod k použití

 Omezení teploty – označuje 
meze teplot, kterým může být 
zdravotnický prostředek bezpeč-
ně vystaven

 Chránit před slunečním zářením

 Výrobce

 Použít do data – označuje da-
tum, po kterém se zdravotnický 
prostředek nemá používat

 Kód dávky – označuje kód dávky 
výrobce pro možnost identifika-
ce dávky nebo šarže

 Nepoužívat, jestliže je balení po-
škozeno


