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Syftet med kundundersökningen var att utvärdera 
hur VagiVital tagits emot av och fungerat 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 tydlig upplevd förbättring av besvär 
hos 81% av de kvinnor som använt VagiVital en 
månad  eller längre (se Fig. 1) 
 

• I svaren kan man se en tydlig trend i att 
symtomlindringen blir bättre ju längre man har 
använt VagiVital (se Fig. 2). Resultaten är i linje med 
VagiVitals tidigare kliniska studier. 

Vaginal atrofi (vaginal torrhet med tillhörande besvärande 
symtom) drabbar 40–60% av alla kvinnor efter 
klimakteriet. De primära behandlingsalternativen idag 
är östrogenbehandlingar som uppvisar goda effekter 
och säkerhet. Det fnns dock en betydande patientgrupp 
(t.ex. patienter med hormonberoende cancer) som 
inte kan få, och därtill många kvinnor som inte vill ha, 
östrogenbehandlingar. För dessa kvinnor finns nu ett 
väldokumenterat alternativ i form av VagiVital.

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

Fig. 2  Andel kvinnor med upplevd förbättring av besvär efter 
1 månad samt mer än 2 månaders användande av VagiVital. 

Fig. 3 Andel kvinnor som efter mer än 2 månaders användande 
säger att det är mycket troligt att de skulle rekommendera 
VagiVital till någon de känner.

• VagiVital är en hormonfri, kristallklar aktivgel mot 
vaginal atrofi, som motverkar torrhet, klåda och 
sveda i underlivet – med kliniskt bevisad effekt

I december 2018 genomförde Peptonic Medical en 
kundundersökning och frågade ett antal användare om 
deras erfarenhet av VagiVital som produkt. Bland annat fick 
deltagarna svara på symtomförbättringsgrad och  hur de 
upplevde medföljande applikator och användarinstruktion. 
Av 210 kvinnor som svarade på frågorna hade 154 använt 
VagiVital under minst en månad.
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