Saúde Integral da Mulher, Amamentação,
Planejamento Familiar, Contracepção
e Prevenção de DST/aids
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Preservativo Feminino de Última Geração - DELLA
O preservativo feminino DELLA é uma excelente opção para mulheres e homens que
desejam prevenir a gravidez e se proteger de doenças sexualmente transmissíveis,
como a aids. É também uma alternativa para mulheres e homens que têm alergia ao
látex, além de não causar efeitos colaterais.
É fabricado em borracha nitrílica; material sintético, antialérgico, inodoro e atóxico. Vem
pré-lubrificado com lubrificante à base de silicone para facilitar a colocação e aumentar
a sensação de conforto.
O preservativo feminino DELLA é testado eletronicamente a fim de assegurar a sua
qualidade. Além disso, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
certificado por organismos internacionais como a Agência Norte-Americana de Controle
de Alimentos e Medicamentos (US-FDA) e a Comunidade Européia (CE). No Brasil, é
registrado junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
www.preservativofeminino.com.br
À venda nas redes

e nas melhores famácias.

Modelo Pélvico DELLA
Fabricado em espuma de poliuretano, foi especificamente desenvolvido
para demonstração do uso correto do preservativo feminino DELLA.
Está disponível na cor bege

Diafragma de Silicone Semina
Contraceptivo de barreira, fabricado em silicone antialérgico.
Disponível nos tamanhos: 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm e 85mm.
O diafragma é um método de barreira eficaz e prático,
que protege o colo uterino.
Consulte nosso site: www.semina.com.br

Conjunto de Diafragma
Medidor de Silicone
Conjunto com 6 diafragmas nos tamanhos
60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm e 85mm,
acondicionados em caixa plástica com folheto
explicativo, para ser usado nos consultórios
médicos e postos de saúde. Podem ser
esterilizados em estufa e autoclave até 170°C.

Gel Semina Lubrificante Íntimo
O Gel Semina tem alto poder de lubrificação, ajudando a evitar o rompimento do
preservativo, proporcionando suavidade, conforto e segurança. Por ser à base
d’água, não mancha a roupa.
O diferencial do Gel Semina é sua embalagem em saches de 5g, que é mais
discreta. Está disponível nas redes de farmácias, drogarias, saunas e sex shops.
www.gelsemina.com.br
À venda nas redes

e nas melhores famácias.

Linha Amamente
Intermediário de Silicone
O Intermediário é um protetor de silicone antialérgico
especialmente desenvolvido para ajudar na amamentação nos
casos de fissuras ou rachaduras nos mamilos.
O Intermediário é inodoro e sua película extrafina e macia
adapta-se com facilidade a mama, passando o calor
necessário da mãe para o bebê.
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Concha para Preparação do Mamilo
Possuem formato anatômico. O produto é formado por
duas partes, tampa e base, que se encaixam. A base tem
orifício central por onde o mamilo é inserido, ficando livre de
atrito com o sutiã. É indicado para uso durante o período de
gestação, sob o sutiã. Retirar a concha para dormir e higienizar
com água e sabão neutro.
Composição – Polipropileno injetado.
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Concha Antiempedramento
Evita que a mama fique muito cheia e
dolorida, prevenindo o empedramento do leite.
Auxilia na cicatrização de rachaduras,
proporcionando alívio imediato.
Mantem o mamilo saliente, arejado e
sem atrito com o sutiã.
Recolhe o excesso de leite.
Possue uma barreira interna que ajuda a
evitar o vazamento de leite na roupa.
Base em silicone antialérgico.

Absorvente para Seios
Protege contra vazamentos.
Mantem o mamilo sempre seco.
Possui Ultra Gel com alto poder de absorção.
Seguro, confortável e discreto.
Formato anatômico.

A Linha Amamente está à venda nas redes

e nas melhores famácias.

Linha Contraceptivos
Mirena
Endoceptivo, combina os benefícios dos
contraceptivos hormonais e dos dispositivos
intrauterinos em sistema eficaz e único, tão
confiável quanto a laqueadura tubária porém,
reversível. Eficácia contraceptiva por 5 anos,
fluxos menstruais menos intensos, mais curtos e
menos dolorosos, mínimos efeitos sistemáticos,
não altera o peso corpóreo.

Diu ML Cu 375 – Optima
Novo DIU para úteros com histerometria
entre 6 a 9cm.
Confeccionado em polietileno inerte e
radiopaco (com sulfato de bário), em
formato ômega com superfície total de
cobre ativo de 375mm².
Acompanha tubo aplicador e anel ajustável.

Diu T 380 A - Optima
Dispositivo intrauterino de última geração para
úteros normais com histerometria maior que 6,0cm
confeccionado em polietileno estéril radiopaco, em forma
de T com superfície total de cobre ativo de 380mm2.
Acompanha tubo aplicador com anel ajustável e êmbolo
pré-inserido.

Multiload Cu 375 ST / SL - Organon
Dispositivo Intrauterino para úteros normais.
Confeccionado em polietileno inerte e
radiopaco (com diferentes densidades de
sulfato de bário), em formato ômega com
superfície total de cobre ativo de 375mm2.
Acompanha tubo aplicador com diâmetro
reduzido, anel ajustável e histerômetro
descartável.

Implante, proteção contraceptiva
por três anos com 99,9% de
eficácia.
O Implanon suspende total ou
parcialmente a menstruação em
quase 50% das usuárias e é de fácil
aplicação e remoção.
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