
 

VAGINAL APPLICATOR 
INSTUCTIONS FOR USE 

 
 

DE S C RI P TI ON  

Vaginal and gynecological applicators are used to dose and dispense preparations as medicated or cosmetic paste or 
cream. They are made of two parts: a barrel and a plunger and sometimes a cap. 
The technology to manufacture vaginal and gynecological applicators is molding plastic injection. The raw material is 
food contact and pharmacopeia compliant (low-density polyethylene and/or polystyrene). Some references contain a 
colorant; one or several adjuvants (slipping agent). They may be packed loose or in sealed plastic bags (containing 1, 
5 or 10 syringes). The purpose of this kind of packaging is not to maintain the sterility or the cleaning. 
Vaginal and gynecological applicators are used by only one person. The patient must follow the instructions given by 
the pharmaceutical industry on the package leaflet. They may be used once or several times. 
The device provided should be used with the particular drug with which it is included. 
 

US E  

Before the first use, it is necessary to wash manually the applicator with water. 

Before each use, slightly press a piece of cream out of the tube and pull the plunger of 2 to 3mm before screwing the 
applicator. It will help to reduce the air bubbles and to get the required volume of product. 
 

 Wash hands before use  

 Dosing: 
- Remove cap from tube and screw the open end of the applicator onto the tube,  
- Gently squeeze the tube, pushing the medication into the open barrel or to the line corresponding to 

indicated dosage, 
- The applicator contains the recommended amount when the plunger stops. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Application:   
- Unscrew the applicator and apply the product as described in the leaflet. 

 Cleaning: 
- Separate both parts of the applicator (barrel and plunger), 
- Wash carefully them with warm, soapy water,  
- Rinse thoroughly with warm water, 
- Allow to air dry before, 
- Reassembly the parts when completely dry, 
- Store the applicator  with its syrups in its box in a place inaccessible to children, 
- The syringe will be used according to the prescription and no longer than the duration of the treatment. 

 

 
IND IC AT I O NS  F O R US E   

The applicator should be used according to the procedure of the pharmaceutical manufacturer and according to the 
drug to be administrated. 
This medical device is reusable until the end of treatment. 
The instructions for use should be translated into the official languages of the country of use in the package leaflet. 
Any serious incident involving the device should be notified to the manufacturer and to the competent authority of the 
Member State in which the user and / or patient is established. 
 
 
 
 
 
 
 

CO N TR AI ND IC AT I ONS  

 Do not use the applicator if it has been badly cleaned or damaged. 

 Do not use the applicator for another application or for any medicine other than the one used 

 Do not use for administration in other ports. 
 The applicator cannot be used beyond the expiry date of the drug. 

 

DE G RE E  O F M E DI C AL  DE V I C E  ACC UR AC Y   

The general accuracy of the applicator is ± 20% for all volumes. 
 

P RE C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS DAMAGED. 

The medical device is delivered in the same packaging as the medication. 
The washing temperature must not exceed 50 ° C: do not wash in the dishwasher, do not boil. 
The product should be used by people who have no insanity of mind or impaired mental faculties and can read and 
understand the instructions.  
Keep out of children. 
Check that the packaging is not damaged. 
 

CO ND I T I ON S  O F S TO R AGE   

The applicator should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 50°C. 
The cup must be disposed of at the same time as the container of the drug with household waste, or return to the 
pharmacist all the opened boxes including the cup as well as the vials for an appropriate destruction. 
 

M ANU F AC T URE R IN F O RM ATI ON  

First placing on the market: 1998 
Date of last revision of the instructions for use: Notice DT4 revision E 2020/10/29 
Number of the notified body for the CE marking identification: 0459  
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APLICADOR VAGINAL 
FOLHETO DE UTILIZAÇÃO 

 

 
 

DE S C RI Ç ÃO  

Os aplicadores vaginais de medição e distribuição são utilizados para a administração de preparações sob a forma 
de pastas ou cremes medicamentosos ou cosméticos. São compostos por um corpo e um êmbolo, e podem também 
ter uma tampa. 
Os aplicadores vaginais são fabricados por injeção em materiais plásticos em conformidade com o contacto com 
alimentos e/ou com a Farmacopeia Europeia (polietileno de baixa densidade e/ou poliestireno). Algumas referências 
podem ser coloridas através da utilização de um corante alimentar. 
Algumas referências contêm um ou mais adjuvantes (agente deslizante). Podem ser embaladas a granel ou em 
sacos (individual, por 5 ou por 10), não tendo esta embalagem qualquer função de manter a esterilidade ou de 
limpeza. 
Os aplicadores vaginais são utilizados por um paciente único de acordo com a dosagem indicada pelo fabricante 
farmacêutico no folheto que acompanha o medicamento. Podem ser para uso único ou múltiplo. 
O dispositivo fornecido deve ser utilizado com o medicamento específico com o qual está incluído. 
 

UT I L I Z AÇ ÃO  

Antes de utilizar pela primeira vez, é fortemente recomendado lavar o aplicador manualmente com água. 

Em cada utilização, para obter a dose desejada, limitar a presença de bolhas de ar puxando ligeiramente o creme 
para fora do tubo e puxar o êmbolo 2 ou 3 mm antes de apertar o aplicador. 
 

 Lavagem das mãos antes de cada utilização  

 Dosagem: 
- Abrir o tubo e desapertar o aplicador, 
- Encher o corpo do aplicador até ao batente ou até à linha de dosagem desejada, aplicando pressão no 

tubo para empurrar o medicamento (pasta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicação:   
- Desapertar o aplicador do tubo e aplicar o produto de acordo com o procedimento operacional do 

laboratório farmacêutico. 

 Limpeza: 
- Separar as duas partes do aplicador (corpo e êmbolo), 
- Lavá-las com água quente com sabão até que todos os resíduos sejam removidos,  
- Enxaguar o conjunto com água quente, 
- Secar as peças, 
- Montar novamente o corpo e o êmbolo, 
- Guardar o aplicador junto com o medicamento na sua caixa num local inacessível às crianças,  
- O aplicador só pode ser reutilizado durante o período de tempo em que o medicamento é utilizado. 

 

 
IND IC AÇ ÕE S   

Os aplicadores vaginais devem ser utilizados de acordo com o procedimento operacional do fabricante farmacêutico 
e de acordo com o fármaco a administrar. 
Este dispositivo médico é reutilizável até ao final do tratamento.  
O folheto de utilização deve ser traduzido para as línguas oficiais do país de utilização no folheto informativo do 
medicamento.  
Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser notificado ao fabricante e à autoridade 
competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido. 
 

 
  
 

 

CO N TR AI ND IC AÇ ÕE S  

 Não utilizar o aplicador se este tiver sido mal limpo ou danificado.  

 Não utilizar o aplicador para qualquer outra aplicação ou para qualquer outro medicamento. 

 Não utilizar para administração em outros orifícios. 

 O aplicador vaginal não pode ser utilizado para além da data de validade do medicamento. 
 

GR AU  DE  P RE C IS ÃO  D O  D IS P OS I T IV O  M É D IC O   

A precisão geral do aplicador vaginal é de ±20% para todos os volumes. O volume morto da ligação ao tubo está 
incluído no volume indicado.   
 

P RE C AU Ç ÕE S  DE  U S O  

NÃO UTILIZAR O DISPOSITIVO SE ESTE ESTIVER DANIFICADO. 
O dispositivo médico é entregue na mesma embalagem que o medicamento. 
A temperatura de lavagem não deve exceder os 50°C: não lavar na máquina de lavar louça, nem ferver. 
O produto deve ser utilizado por pessoas que não tenham nenhuma insanidade de espírito ou alteração das 
faculdades mentais e que possam ler e compreender o folheto de utilização.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Verificar se a embalagem não está danificada. 
 

CO ND IÇ ÕE S  E S P E C I A IS  DE  ARM AZ E N AM E N T O  

O aplicador vaginal deve ser mantido limpo e seco na embalagem do medicamento a uma temperatura entre 5°C e 
50°C. 
O aplicador vaginal deve ser eliminado com o lixo doméstico juntamente com a embalagem do medicamento, ou de 
preferência devolvido ao farmacêutico com todas as caixas abertas e frascos para uma eliminação adequada. 
 

IN F ORM AÇ ÃO  D O F AB RI C AN TE  

Primeira colocação no mercado: 1998 
Data da última revisão do folheto de utilização: Folheto DT3 revisão D 29/10/2020 
Número do organismo de certificação que identifica a marcação CE: 0459   
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Aplicador 

Corpo do aplicador 
Êmbolo 

graduado 

Tubo de creme 


