
TANTUM ROSA  
Irigator pentru igienă intimă 
 
Tantum Rosa irigator a fost conceput pentru spălături vaginale. Igiena vaginală obișnuită contribuie la 
menținerea florei bacteriene naturale din vagin și poate suplimenta convenabil tratamentul prescris 
de doctor pentru bolile infecțioase ale aparatului genital feminin. 
Este sigur, realizat din material plastic moale și flexibil. 
Dispozitivul pentru irigare poate fi reutilizat. 
Irigatorul poate fi utilizat numai de către o singură femeie. 
 

 
 
Utilizați apă la temperatura corpului pentru a pregăti soluția de irigare. 
Umpleți recipientul cu 500 ml soluție de irigare. 
 

 
Înșurubați canula irigatorului pe recipient. 
 

 
 
Introduceți ușor canula irigatorului în vagin cât mai adânc posibil. 
Recipientul trebuie ținut cu amândouă mâinile, degetele mari trebuie poziționate în partea superioară 
a corpului recipientului, în apropierea canulei.  
Comprimați burduful recipientului pentru a elibera soluția. 
Pe cât posibil irigarea ar trebui făcută în poziție culcată, ideal într-o cadă fără apă - sau în picioare, de 
exemplu într-o cădiţă de duș. În oricare din cazuri, irigarea trebuie efectuată într-o poziție sigură și 
stabilă (ex: utilizați un covoraș pentru a evita alunecarea). Irigarea poate fi de asemenea realizată în 
poziție șezând pe bideu sau toaletă. 



 

 
Scoateți cu grijă canula din vagin, ținând recipientul strâns apăsat, pentru a nu aspira fluidele vaginale 
în irigator.  
 

 
Deșurubați canula de pe recipient. 
Spălați amândouă părțile cu apă caldă (până la 40 °C) și lăsaţi-le la uscat. 
 
Ultima revizuire a instrucțiunilor de utilizare: Octombrie 2020 
 
Părțile componente ale irigatorului nu se spală la mașină. 
Nu sterilizați. 
Nu încălziți peste 40 °C. 
Nu utilizați soluții dezinfectante și corozive. 
Nu utilizați soluții iritante sau tensioactive (detergenți). 
Irigatorul este strict pentru uz individual. 
Femeile care nu au început viața sexuală nu trebuie să utilizeze irigatorul, deoarece se poate afecta 
integritatea himenului. 
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  Citiți instrucțiunile de utilizare 
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