
Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας ΙΙα

Προϊόν έρευνας της EFFIK International

Πολλοί αβλαβείς μικροοργανισμοί είναι φυσιολογικά 
παρόντες μέσα στον κόλπο. Οι μικροοργανισμοί αυτοί 
ζουν μαζί σε ισορροπία και αποτελούν την άμυνα του 
οργανισμού απέναντι στις κολπικές λοιμώξεις υπό 
φυσιολογικές συνθήκες.
Το είδος που απαντάται συχνότερα είναι οι γαλακτο‑
βάκιλλοι (Lactobacilli). Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη 
φυσιολογική κολπική οξύτητα (pH 4‑4,5).
Μαζί με τους γαλακτοβάκιλλους, μπορεί να υπάρχουν 
και άλλα είδη μικροοργανισμών, όπως στρεπτόκοκ‑
κοι, εντερόκοκκοι, εντεροβακτήρια και άλλα σπανιό‑
τερα είδη.
Μια υγιής κολπική χλωρίδα συμβάλλει στην πρόληψη 
της μυκητίασης (συνήθως καντιντίασης) και άλλων 
πιθανών παθολογικών μεταβολών. Αρκετές καταστά‑
σεις μπορούν να οδηγήσουν σε κολπικές λοιμώξεις, 
όπως η απουσία των γαλακτοβάκιλλων, η παρουσία 
εξωτερικών επιθετικών μικροοργανισμών ή η έλλει‑
ψη ισορροπίας ως προς τους φυσιολογικούς μικρο‑
οργανισμούς.
Η έλλειψη ισορροπίας στην κολπική χλωρίδα μπορεί 
να οφείλεται σε πρόσφατη χρήση αντιβιοτικών, επα‑
ναλαμβανόμενη θεραπεία με αντιμυκητιασικά φάρμα‑
κα, έντονη έμμηνο ρύση, ορμονικές μεταβολές (όπως 
στην εγκυμοσύνη) ή άλλες διαταραχές κλπ.

Ι. Τι είναι το PolyBactum®

Το PolyBactum® κολπικά υπόθετα είναι ένα προϊόν 
που προσκολλάται στο κολπικό τοίχωμα με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να συμβάλλει στην υποχώρηση της 
κολπίτιδας και στην προστασία του κόλπου 
από λοιμώξεις (συμπεριλαμβανομένων των λοιμώ‑
ξεων από Gardnerella vaginalis) μέσω ενός φραγ‑
μού. Περιέχει πολυκαρβοφίλη (βλεννοσυγκολλητική 
ουσία) και λαυρυλογλυκοζίτη. 
Το PolyBactum® δεν έχει επιβλαβή επίδραση στη φυ‑
σιολογική χλωρίδα του κόλπου.
Σε γυναίκες με βακτηριακή κολπίτιδα, το PolyBactum® 
χρησιμοποιείται με σκοπό την πρόληψη υποτροπής.

II. Γιατί να χρησιμοποιήσω το PolyBactum®

Βακτηριακή κολπίτιδα: με σκοπό τη μείωση του 
κινδύνου υποτροπών.
Το PolyBactum® είναι ασφαλές για τους γαλακτοβά‑
κιλλους του κόλπου και τη φυσιολογική χλωρίδα του 
κόλπου.

IIΙ. Πώς να χρησιμοποιήσω το PolyBactum®

Κάθε κολπικό υπόθετο πρέπει να εισάγεται βαθιά 
μέσα στον κόλπο.

Αντιμετώπιση:
Βακτηριακή κολπίτιδα, έπειτα από την κατάλληλη 
θεραπεία της οξείας βακτηριακής κολπίτιδας, χρησι‑
μοποιείστε το PolyΒactum® ως ακολούθως:

 ⚫ 3 κολπικά υπόθετα (1 κάθε 3 ημέρες) την εβδομά‑
δα. Όταν απαιτείται, να περιμένετε μετά το τέλος 
της εμμήνου ρύσης.

 ⚫ Επαναλάβετε το παραπάνω δύο επιπλέον φορές 
διαδοχικά (3 κύκλοι στο σύνολο).

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, αρχίστε να χρησιμοποι‑
είτε το PolyBactum® αμέσως μετά τη θεραπεία της 
οξείας φάσης.

IV. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Το προϊόν προορίζεται για κολπική χρήση μόνο.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση γνωστής 
υπερευαισθησίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά 
που περιέχονται στο προϊόν. Σε περίπτωση μη αναμε‑
νόμενης αντίδρασης, σταματήστε τη χρήση και επι‑
κοινωνήστε με τον γιατρό σας.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνδυασμό με άλλη 
κολπική θεραπεία.
Το PolyBactum® μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά πρέπει να διακόπτε‑
ται μετά τη ρήξη των υμένων.
Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή αλ‑
ληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, είναι 
απαραίτητο να ενημερώνετε τον γιατρό ή τον φαρ‑
μακοποιό σας για οποιαδήποτε άλλη θεραπεία λαμ‑
βάνετε παράλληλα.

 ⚫ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν το κουτί 
είναι κατεστραμμένο.

 ⚫ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημε-
ρομηνία λήξης.

 ⚫ Η χρήση των προφυλακτικών επιτρέπεται 
κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.

 ⚫ Η χρήση σπερματοκτόνων ουσιών και δια-
φράγματος δεν συνιστάται, διότι δεν μπορεί 
να αποκλειστεί ο κίνδυνος αδρανοποίησης 
του αντισυλληπτικού μέσου.

Το προϊόν αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που 
δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Φυ‑
λάσσετε την κυψέλη μαζί με το φύλλο οδηγιών στο 
εξωτερικό κουτί. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος, μακριά 
από τη θερμότητα και το φως.

V. Σύνθεση

Συστατικά: γλυκερίδια C12‑18 οξέος, πολυκαρβοφί‑
λη, λαυρυλογλυκοζίτης.
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