
PEVARYL


  
Econazole 

 

Κολπική κρέμα / Vaginal cream 

 

Αντιμυκητιασικό ευρέος φάσματος για την τοπική θεραπεία των μυκητιασικών 

αιδοιοκολπίτιδων. 

 

Σύνθεση 

Κάθε σωληνάριο 78 g κρέμας περιέχει νιτρική εκοναζόλη 1%. 

 

Ιδιότητες 

Η κολπική κρέμα Pevaryl® αποτελεί ένα εξαιρετικά δραστικό φάρμακο εναντίον των 

μυκητιάσεων κόλπου και αιδοίου. Το φάσμα της δράσεως της περιλαμβάνει όλους 

τους παθογόνους για τον άνθρωπο μύκητες, ιδιαίτερα την Candida albicans και Gram-

θετικά μικρόβια. Ενδείκνυται κυρίως για την αντιμετώπιση των χρόνιων, 

υποτροπιαζουσών και ανθισταμένων στα άλλα αντιμυκητιασικά, αιδοιοκολπικών 

μυκητιάσεων. 

Η κολπική κρέμα Pevaryl® γίνεται καλά ανεκτή τοπικώς και απαλλάσσει γρήγορα 

από συμπτώματα, όπως καύσο και κνησμό, χωρίς να ρυπαίνει τα εσώρουχα. 

 

Ενδείξεις 

Για την τοπική θεραπεία όλων των μυκητιάσεων κόλπου και αιδοίου, ανεξάρτητα αν 

αυτές είναι χρόνιες, σοβαρές και συνοδεύονται ή όχι από μολύνσεις οφειλόμενες σε 

Gram-θετικά μικρόβια. 

 

Αντενδείξεις 

Υπερευαισθησία στο φάρμακο. 

 

Δοσολογία 

Το περιεχόμενο ενός applicateur βαθιά στον κόλπο, κάθε νύχτα προ της κατακλίσεως 

και σε ύπτια θέση επί 14 ημέρες. Η θεραπεία πρέπει απαραίτητα να συνεχισθεί όλο το 

διάστημα, έστω και αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν –όπως αναμένεται - πιό 

γρήγορα. Ο σεξουαλικός σύντροφος πρέπει να χρησιμοποιεί για 2 βδομάδες τη 

δερματική κρέμα Pevaryl® ή την κολπική κρέμα Pevaryl® για απλή επάληψη στα 

γεννητικά του όργανα. 

 

Παρενέργειες 

Σπάνια, παροδικός τοπικός ερεθισμός, αμέσως μετά την εφαρμογή του φαρμάκου, με 

τη μορφή ερυθήματος, με αίσθημα καψίματος ή δήγματος και κνησμού. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, διακόπτεται η θεραπεία και ενημερώνεται ο γιατρός. 

 

Προφυλάξεις 

Αν εμφανισθεί υπερευαισθησία στο Pevaryl® η χορήγηση του πρέπει να διακοπεί. 

Όπως κάθε φάρμακο, χρειάζεται προσοχή στη χρήση του κατά το πρώτο τρίμηνο της 

κυήσεως. Η χρήση της συσκευής εφαρμογής του φαρμάκου (applicateur) θα πρέπει 

να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή μηχανικού τραυματισμού. Να 

αποφεύγεται η επαφή του φαρμάκου με αντισυλληπτικά διαφράγματα και 

προφυλακτικά από latex επειδή μπορεί να καταστρέψει το ελαστικό τμήμα του 



αντισυλληπτικού μέσου, και έτσι, να μειώσει την αποτελεσματικότητα της 

αντισυλληπτικής μεθόδου. 

 

Αλληλεπιδράσεις 

Δεν αναφέρονται σχετικές περιπτώσεις. 

 

Υπερδοσολογία και αντιμετώπιση 

Σε περίπτωση τυχαίας λήψεως μεγάλων ποσοτήτων φαρμάκου από το στόμα, 

εφαρμόζεται κατάλληλη μέθοδος κένωσης του στομάχου. 

 

Προσοχή, το φάρμακα να φυλάγονται μακριά από παιδιά! 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 7793 777, Αθήνα 

 

Συσκευασία 
Σωληνάριο των 78 g κολπικής κρέμας 1% με 16 applicateurs μιας χρήσεως. 

 

Χρήση της κρέμας 

Ανοίξτε το σωληνάριο και βιδώστε το applicateur στο στόμιο του σωληνάριου. 

 

 
 

Κρατείστε το σωληνάριο με το applicateur προς τα πάνω, σε μια θέση λοξή. Πιέστε 

το σωληνάριο για να γεμίσει το applicateur με κρέμα μέχρι να εμφανισθεί όλο 

το βελάκι STOP (και η κορυφή του). Αν το εσωτερικό άσπρο έμβολο του applicateur 

δεν ανεβαίνει αυτόματα, τραβήξτε το λίγο προς τα πάνω. 

 

 
 

Βγάλτε το applicateur από το σωληνάριο, ξαπλώστε ανάσκελα και βάλτε το 

applicateur βαθιά στον κόλπο. Πιέστε το άσπρο έμβολο του και αδειάστε τελείως την 

περιεχόμενη κρέμα. 

 



 
 

Βγάλτε το applicateur από τον κόλπο,  κρατώντας το πάντα από τον κύλινδρο και 

όχι από το άσπρο έμβολο. 

 

Μετά τη χρήση πετάξτε το applicateur. 

 


