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Iladiamed, (1 mg+10 mg)/g, żel, 30 g drogi moczowe
 

cena: 16,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg+10 mg

Opakowanie 30 gram

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

Octenidini dihydrochloridum +
Phenoxyethanolum

Zastosowanie ukł moczowy

Opis produktu
 

Opis
Lek Iladiamed to żel, który łagodzi stany zapalne pochwy, a także stany zapalne żołędzi prącia mężczyzny.

Skład
Substancjami czynnymi są Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanolum.

1 g żelu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodorku i 10 mg fenoksyetanolu.

Substancje pomocnicze: poloksamer 407, glicerol 85%, etanol 96%, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy nanosić na leczony obszar co najmniej raz na dobę, zwracając uwagę na równomierne pokrycie całej leczonej powierzchni.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy: Lek należy nanieść na powierzchnię błony śluzowej pochwy za pomocą dołączonego
aplikatora/kaniuli, najlepiej w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami. Należy zapewnić kontakt leku z błoną śluzową przez co najmniej 1
minutę. Pierwszego dnia leczenia należy zastosować lek rano i wieczorem. Następnie przez kolejne 6 dni raz na dobę, wieczorem przed
położeniem się spać. Jeżeli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 7 dni od rozpoczęcia stosowania leku pacjentka czuje
się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza ginekologa.

Antyseptyka żołędzi prącia mężczyzny: Lek należy nanieść na powierzchnię błony śluzowej żołędzi prącia, zapewniając kontakt leku z
błoną śluzową przez co najmniej 1 minutę. Lek można również nanosić za pomocą jałowego gazika lub przymoczka. Pierwszego dnia
leczenia należy zastosować lek rano i wieczorem. Następnie przez kolejne 6 dni raz na dobę. Jeżeli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa
lub w okresie do 7 dni od rozpoczęcia stosowania leku pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.
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 Dezynfekcja skóry i błon śluzowych: Obszary skóry i błon śluzowych, które mają być poddane dezynfekcji, należy dokładnie i
równomiernie pokryć niewielką ilością leku. Lek można również nanosić za pomocą jałowego gazika lub przymoczka. Po zastosowaniu
leku należy odczekać co najmniej 1 minutę, wskazane jest przedłużenie czasu oddziaływania do 5 minut.

Działanie
Produkt leczniczy Iladiamed wykazuje działanie odkażające i znieczulające. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Wskazania
Produkt leczniczy Iladiamed jest wskazany do stosowania: w obrębie narządów rodnych np. w stanach zapalnych pochwy, a także w
stanach zapalnych żołędzi prącia mężczyzny; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i
sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi
prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Produktu leczniczego nie należy wprowadzać do jamy brzusznej ani przewodu słuchowego zewnętrznego/na błonę bębenkową.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób): po dezynfekcji pochwy może wystąpić odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia; −
odczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd, uczucie ciepła.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób): kontaktowe reakcje uczuleniowe np. przemijające zaczerwienienie w
miejscu zastosowania.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): po przepłukaniu głębokich ran za pomocą strzykawki
donoszono o przypadkach uporczywego obrzęku, rumienia i martwicy tkanki, w niektórych przypadkach wymagających interwencji
chirurgicznej

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Leku iladiamed nie wolno połykać ani dopuszczać do przedostania się do krwiobiegu, np. w wyniku przypadkowego wstrzyknięcia.

W celu uniknięcia uszkodzenia tkanek i obrzęku miejscowego, leku iladiamed nie wolno podawać za pomocą strzykawki do głębokich
tkanek. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę i błonę śluzową.

Nie należy stosować leku do oka. W razie kontaktu leku z oczami, należy niezwłocznie je przepłukać dużą ilością wody.

Stosowanie leku iladiamed po zabiegu episiotomii (nacięcie krocza) należy skonsultować z lekarzem ginekologiem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność jeśli pacjent stosuje antyseptyki na bazie PVP-jodu (kompleks jodu z powidonem) na sąsiadujących
obszarach ciała, ponieważ może dojść do silnych brązowych lub fioletowych przebarwień skóry. Nie należy dopuścić do kontaktu leku
iladiamed z mydłem i detergentami, gdyż mogą powstać trudno rozpuszczalne pozostałości. Może to doprowadzić do osłabienia lub
zniesienia działania leku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży.
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