vaginálne čapíky

vaginálne
čapíky
... opäť šťastná
a bez starostí

Terapeutické indikácie1
akútna alebo chronická vaginitída
zmiešané infekcie
nešpecifické infekcie
(vaginóza spôsobená baktériou Gardnerella vaginalis)
mykotické infekcie
infekcie spôsobené Trichomonas vaginalis
Odporúčané dávkovanie 1x denne na noc počas 7 dní.

Dezinfekčné mydlo2
vhodné aj na intímnu hygienu
samostatne alebo v kombinácii s vaginálnymi čapíkmi
Betadine® dezinfekčné mydlo a Betadine® vaginálne čapíky obsahujú jódovaný povidón/sú lieky s obsahom jódovaného povidónu a ich výdaj
nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo
radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
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Skrátená informácia o lieku Betadine 200 mg vaginálne čapíky.
Liečivo:  každý vaginálny čapík obsahuje 200 mg jódovaného povidónu. Terapeutické indikácie: akútna a chronická vaginitída, zmiešané infekcie, nešpecifické infekcie (vaginóza spôsobená baktériou Gardnerella vaginalis), mykotické infekcie
a infekcie spôsobené Trichomonas vaginalis. Dávkovanie a spôsob podávania: odporúča sa aplikovať raz denne počas 7 dní.
V prípade nedostatočnej odpovede sa má pacientka poradiť so svojím lekárom. Pri pretrvávajúcich infekciách sa aplikuje
dvakrát denne a prípustná je aj dlhšie trvajúca liečba. Na vaginálne použitie. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok; hypertyreóza alebo iné akútne ochorenia štítnej žľazy a pri Duhringovej herpetiformnej dermatitíde; gravidita a dojčenie; dievčatá pred pubertou. Osobitné upozornenia a opatrenia: dlhodobé používanie môže spôsobiť
podráždenie, kontaktnú dermatitídu, hypersenzitivitu. Ak sa objaví podráždenie alebo hypersenzitivita, podávanie sa má ukončiť.
U pacientov s poruchami štítnej žľazy môže vysoký príjem jódu vyvolať hypertyreózu. Používanie má byť u týchto pacientov čo
najkratšie. Nemá sa použiť pred alebo po scintigrafii rádiojódom alebo pri liečbe karcinómu štítnej žľazy rádiojódom. Interakcie:
PVP-jódový komplex reaguje s proteínmi a rôznymi inými nenasýtenými organickými látkami, čo môže narušiť jeho účinnosť.
Môže spôsobiť falošne pozitívne výsledky určitých diagnostických testov. Nežiaduce účinky: zriedkavé: hypersenzitivita a
kontaktná dermatitída (s príznakmi ako je erytém, malé pľuzgiere a svrbenie). Uchovávanie: v chladničke (2 °C – 8 °C). Držiteľ
rozhodnutia o registrácii: Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko. Posledná revízia textu: máj 2019.
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.
Úplná informácia o lieku na vyžiadanie.
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Skrátená informácia o lieku Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml.
Liečivo: jódovaný povidón 75 mg v 1 ml (zodpovedá 7,5 mg/ml aktívneho jódu). Terapeutické indikácie: Hygienická dezinfekcia rúk: na ambulantných a lôžkových
oddeleniach pred a po vyšetrení pacienta, pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a obvodných sestier, v sanatóriách a domovoch dôchodcov, v bakteriologických
laboratóriách, po kontakte s infekčnými materiálmi, napr. exsudátmi. Predoperačná dezinfekcia rúk: umývanie a dezinfekcia rúk pred operáciou. Dávkovanie a
spôsob podávania: používa sa vždy v koncentrovanej, neriedenej forme. Len na vonkajšie použitie. Hygienická dezinfekcia rúk: ruky a predlaktia sa umyjú teplou
tečúcou vodou, potom sa 5 ml Betadine dezinfekčného mydla naleje na jednu dlaň a rozotrie rovnomerne po obidvoch rukách a predlaktiach. Ak je potrebné,
možno pridať trocha vody až sa vytvorí pena, ktorou sa ruky umývajú najmenej 1 minútu. Potom sa pena dôkladne opláchne dostatočným množstvom teplej tečúcej
vody. Predoperačná dezinfekcia rúk: obidve ruky a predlaktia sa dokonale umyjú mydlom pod teplou tečúcou vodou. Mydlo sa potom opláchne dostatočne veľkým
množstvom vody, pričom sa musí dbať na to, aby na rukách a predlaktiach nezostali žiadne zvyšky mydla. Za pomoci dávkovača sa odleje do jednej dlane 10 ml
Betadine dezinfekčného mydla a rovnomerne sa rozotrie na obidve ruky a predlaktia. Ak je potrebné, možno pridať trochu vody, aby sa vytvorila pena, ktorou sa
ruky umývajú najmenej 2,5 minúty. Potom sa pena dokonale opláchne dostatočne veľkým množstvom teplej tečúcej vody. Celý postup sa ešte raz opakuje s ďalšími
10 ml prípravku Betadine dezinfekčného mydla ďalšie 2,5 minúty, potom sa ruky a predlaktia dôkladne opláchnu vodou. Doba potrebná na dezinfekciu: 5 minút
(2 x 2,5 minúty). Potrebné množstvo prípravku: 20 ml. Po dezinfekcii by sa mali ruky umyť vodou a osušiť sterilným uterákom. Pediatrická populácia: použitie Betadine
dezinfekčného mydla sa netýka pediatrickej populácie. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, hypertyreóza, iné akútne
ochorenia štítnej žľazy, herpetiformná Duhringova dermatitída, renálna insuficiencia. Použitiu sa treba vyhnúť pred liečbou alebo vyšetrením rádioaktívnym jódom.
Osobitné upozornenia a opatrenia: pacienti so strumou, uzlíkmi v štítnej žľaze alebo inými neakútnymi ochoreniami štítnej žľazy majú riziko vzniku hypertyreózy
z podávania vysokého množstva jódu. Gravidita a laktácia: používať len ak je to striktne indikované a v absolútne minimálnych množstvách. Interakcie: s proteínmi
a rôznymi nenasýtenými organickými látkami, s enzymatickými liečivými látkami na ošetrovanie rán, s liekmi obsahujúcimi ortuť, striebro, peroxid vodíka a taurolidín.
Interferencie s rôznymi vyšetreniami. Nežiaduce účinky: Zriedkavé: hypersenzitivita a kontaktná dermatitída (s príznakmi ako je erytém, malé pľuzgiere a svrbenie).
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko. Posledná revízia textu: január 2015.
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku alebo písomnú informáciu pre
používateľa. Úplná informácia o lieku na vyžiadanie.

