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Syftet med kundundersökningen är att kontinuerligt 
utvärdera hur VagiVital fungerar för användare, sedan 
produkten gjorts tillgänglig på den svenska marknaden i juli 
2018. Undersökningen har gjorts i linje med EU:s direktiv för 
Medical Device. 
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• Undersökningen visade att VagiVital sedan lansering 
på den svenska marknaden visat sig vara säker 
och effektiv, med en tydligt upplevd förbättring av 
besvär hos 95% av de kvinnor som använt VagiVital 
en månad  eller längre (se Fig. 1) 
 

• Det vanligaste användarmönstret efter 30 dagars 
daglig användning av VagiVital är varannan eller  
var tredje dag. 

Vaginal torrhet, sveda, klåda och smärta vid samlag kan 
drabba kvinnor i alla åldrar vid olika tillfällen i livet – t ex 
vid amning, stress, medicinska tillstånd, klimakteriet och 
diabetes. Hela 63% upplever att det största problemet är 
negativ inverkan på sexlivet.
De primära behandlingsalternativen idag är 
östrogenbehandlingar som uppvisar goda effekter och 
säkerhet. Det finns dock många kvinnor som av medicinska 
skäl inte kan eller helt enkelt inte vill använda östrogen. 
För dessa kvinnor utgör VagiVital AktivGel ett utmärkt, 
hormonfritt alternativ som bevisats säker och effektiv av 
professorer inom gynekologi vid svenska universitetssjukhus, 
bland annat Karolinska sjukhuset.

Fig. 1 Andel av alla kvinnor med tydlig upplevd förbättring 
av besvär efter användande av VagiVital en månad eller längre.

• VagiVital AktivGel är en hormonfri, kristallklar 
aktivgel mot vaginal atrofi, som motverkar torrhet, 
klåda och sveda i underlivet. Effekt och säkerhet 
för VagiVital AktivGel har bevisats i kliniska studier 
genomförda av professorer inom gynekologi vid 
svenska universitetssjukhus. 79% av deltagarna blev 
helt bra eller mycket bättre. 44% blev mer sexuellt 
aktiva enligt undersökningen.

I juli 2021 genomförde Peptonic Medical en kundundersökning 
och frågade ett antal användare om deras erfarenhet 
av VagiVital AktivGel som produkt. Drygt hälften 
hade mycket besvärande symptom innan de började 
använda VagiVital. Bland annat fick deltagarna svara på 
symtomförbättringsgrad, hur länge de använt produkten 
samt inverkan på sexlivet efter behandling. 96 kvinnor deltog i 
undersökningen och hade använt VagiVital i minst en månad.
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Närmare hälften av användarna uppger att de är mer sexuellt 
aktiva sedan de började använda gelen.

Fig. 2 Andel av användare som tidigare använt något annat än 
VagiVital som skulle rekommendera VagiVital till en väninna.
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