
 

Natalis™ Doğum Jeli – Obstetrik Jel 

Natalis doğum jeli, vajinal doğumu kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bir jeldir. 

Anne ve bebek için doğumu kolaylaştırmak, pelvik tabanı ve perineal bölgeyi korumak 

için normal doğum sırasında tedavi amaçlı uygulanır. Natalis doğum jeli, Doğum 

kanalında yağlandırıcı bir zar oluşturarak çocuk ve vajinal doğum kanalı arasında 

doğumu engelleyen sürtünmeyi azaltır. 

Natalis Doğum Jeli alerji yapmaz, geçirgendir, düşük asit miktarına sahiptir, izotoniktir 

ve mukoza zarı ile uyumludur. 

Natalis Doğum Jeli hem ilk doğumlarda hem çoklu doğumlarda, sezaryen ameliyatı 

sonrasında ve vajinal cerrahili doğumlarda kullanılabilir. 

Natalis Doğum Jeli, doğum süresini kısaltır ve kolaylaştırır, anne ve bebeği ve özellikle 

vajina, pelvik taban ve perineal bölgeyi korur. 

Natalis Doğum Jelinin İçeriği: 

Hidroksietil selüloz, 

Propilen glikol, 

Gliserin, 

Ksantan sakızı, 

Sodyum klorür, 

Saf su, 

Biberiye yağı, (Rosmarinus Officinalis Oil) 

PEG 40/45 Hidrojenize Hintyağı  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

15ml jel içeren bir adet enjektör 

 

 

 

 

 

 

Kısa Tanım 

Natalis Doğum Jeli (Obstetrik Jel) . Doğum 

süresini kısaltır ve kolaylaştırır, anne ve 

bebeği ve özellikle vajina, pelvik taban ve 

perineal bölgeyi korur. Natalis doğum jeli 

hem ilk doğumlarda, hem çoklu 

doğumlarda, sezeryan ameliyatı 

sonrasında ve vajinal cerrahili doğumlarda 

kullanılabilir.  

Kullanım Talimatları 
Aşama 1 de serviks 3 cm açıklığında iken 

Doğum sırasında kullanılan Doğum Jeli, 

İçerik 

Hidroksietil selüloz, Gliserin, Propilen glikol, 

Sodyum klorür, Ksantan sakızı, Saf su, PEG 

40/45 Hidrojenize Hintyağı, Biberiye yağı. 

Kayıt MD Sınıf II a 

Paket İçeriği 

Her biri 15 ml doğum jeli içeren tek 

kullanımlık şırınga ve uygulama için özel 

pürüzsüz  kateter. 



 

 

Natalis™ Phyto HA Çatlak Önleyici Krem 

 

Natalis Phyto HA Çatlak Önleyici Krem, Çatlak oluşma riskini azaltır. İçerdiği Hyaluronik 

Asit ile deriyi yumuşatır ve yenileyici bir etki yaratır. Deriye elastikiyet kazandıran 

(Triticum Vulgare Germ Oil) Buğday Tohumu yağı içerir. 

Günde bir ya da iki defa kullanılır. Etkili alana dairesel hareketlerle uygulanır. 

Hamileliğin 3. ayı itibari ile kullanılmaya başlanmalıdır ve doğum sonrası 6 hafta 

boyunca her gün kullanılmalıdır. 

İçeriği: 

Su,  

Hyalüronik asit,  

Buğday tohumu yağı,  

Gliserin,  

İzopropil Miristat,  

Karbomer sakız,  

Dimetikon,  

DMDM Hidantoin,  

Trietanolamin 

100ml olarak sunulmaktadır. 

 

 



 

 

Natalis™ Phyto HA Doğum Sonrası Vajinal Jel 

 

Doğum sonrası vajinal ortamı düzenlemekte yardımcıdır. Enfeksiyonları önleme ve 

yaraların iyileşmesine destektir. 

Doğum sonrası 7 gün boyunca günde bir kez. Normal uygulayıcılı Natalis Phyto HA 

doğum sonrası vajinal jel. Uygulama gün içerisinde herhangi bir saatte yapılabilir ancak 

gece yatmadan önce önerilmektedir. 

İçeriği: 

Hidroksietil selüloz,  

Propilen glikol, gliserin,  

Ksantan sakızı,  

Sodyum hyalüronat,  

Antemis nobilis özü,  

Su,  

Laktik asit,  

Rosmarinus officinalis oil, (Biberiye yağı) 

 

7 adet aplikatör (Her biri 4 ml) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lactolis™ Vajinal Jel – Vajinal Mukozayı Nemlendirici Jel 

 

Vajinal Florayı düzenler. İçeriğindeki hyalüronik asit ile Vajinal Mukozada uzun süren 

nemlendirici etkisi sayesinde iyileşmeye katkı sağlar, laktik asit vasıtasıyla pH 

regülasyonu ve yine içeriğinde bulunan Polisakkaritler sayesinde Doederlein bakterisini 

destekler. 

LactolisTM HA Vajinal Jel, günde bir kez tercihen geceleri kullanılmakta ve aplikatör 

kullanılarak vajinaya uygulanmaktadır. Uyguladıktan sonra, tedavinin başlangıcında 

hafif bir yanma hissi oluşabilir. Bu his, kısa bir süre sonra kaybolur. Tedavi, aylık dönemler 

arasında maksimum 21 gün sürmelidir; bu dönem bittikten hemen sonra tedavi 

başlatılmalıdır. Vajinanın korunmasını sağlamak için, aylık dönemden sonra yalnızca ilk 

7 gün boyunca LactolisTM HA Vajinal Jeli uygulanabilir. 

İçeriği: 

Hidroksi Etil Selüloz,  

Propilen Glikol,  

Sodyum Klorid,  

Hyalüronik asit,  

Ksantan Sakızı (polisakkarit),  

Su,  

Gliserol 

7 adet aplikatör (Her biri 4 ml) 

  

 


