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Prága, 2017/10/31
A Jaguara s.r.o., székhelye: Truhlarska 1108/3, Prága 1, Cseh Köztársaság, kijelenti, hogy a terméke, a LadyCup
intimkehely, a gyártó által a termék csomagolásában elhelyezett használati utasítások betartása mellett,
eleget tesz minden vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásnak (utasítások).

A Ladycup intimkehely anyaga a Silopren LSR 2650 (gyártója: Momentive Performance Materials
GmbH - Momentive Performance Material, 260 Hudson River Road, Waterford, NY 12188 USA).
Az Egyesült Államokbeli Toxicon Corporation végezte el a Silopren LSR 2650 anyagvizsgálatát és
tesztelését GPL, ISO 10993 (4,5,6,10,11. részek) és USP, VI Kateg. (United Pharmacopeia 32 –
biológiai reakcióképeség vizsgálata) szerint
- Agar-agar diffúziós teszt alapján, amely a 21 CFR, 58. Részében rögzített Egyesült Államokbeli
Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelet előírásainak tesz eleget
- L929 Mem leöblítéses vizsgálattal
- Rendszeres befecskendezéses vizsgálattal
- Intrakután toxikusság vizsgálattal
- Hemolízis vizsgálattal
A Silopren anyag az emberi szervezeten belül 29 napig és/vagy akár ezt meghaladó ideig történő
alkalmazás tekitetében minden egészségügyi és biztonsági követelménynek eleget tesz.
A LadyCup intimkehely bevizsgálását a Németországbeli mdt Társaság (orvostudományi
eszközöket tesztelő társaság) végezte el, amely akkreditációja alapján gyógyászati és
gyógyszerészeti termékek bevizsgálására jogosult a GPL és az ISO 10993 rendelkezéseinek
megfelelően.
Nempoláris LSR 2650 Szilikon kivonattal végzett késleltetett túlérzékenység vizsgálat eredménye
a LadyCup intimkehely vonatkozásában kimutatta, hogy:
- nem váltott érzékenységként azonosított reakciót
- nem lehetett megfigyelni konkrét klinikai kórképre utaló jeleket
- nem jegyeztek le kedvezőtlen változásokat
- nem jegyezték le toxikusság jeleit
Poláris LSR 2650 Szilikon kivonattal végzett késleltetett túlérzékenység vizsgálat eredménye a
LadyCup intimkehely vonatkozásában kimutatta, hogy:
- megállapították, hogy a kivonat nem idézett elő allergiára utaló tüneteket
- megállapították, hogy a kivonat nem okozott érzékenységként azonosított reakciót
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