
Pevaryl 150  

Econazole  

Κολπικά υπόθετα  

Αντιμυκησιασικό ευρέος φάσματος για την τοπική θεραπεία των μυκητιασικών 

αιδοιοκολπίτιδων. 

Περιγραφή  

Λευκά έως υπόλευκα ωοειδή υπόθετα, βάρους περίπου 2700mg. 

Σύνθεση  

Κάθε υπόθετο περιέχει 150 mg νιτρικής εκοναζόλης. 

Ιδιότητες  

Το Pevaryl® 150 είναι υψηλής αποτελεσματικότητας φάρμακο για την τοπική 

θεραπεία μυκητιάσεων αιδοίου και κόλπου. Το φάσμα δράσεώς του περιλαμβάνει 

τους σπουδαιότερους για τον άνθρωπο παθογόνους μύκητες, καθώς και Gram-

θετικά μικρόβια. Οι παθογόνοι μύκητες που εμφανίζονται στον κόλπο, 

καταστρέφονται εντός 3 ημερών. 

Με το Pevaryl® 150 επιτυγχάνεται ίαση ακόμη και περιπτώσεων ανθεκτικών σε 

προηγούμενες θεραπείες. Τα υπόθετα γίνονται καλώς ανεκτά και απαλλάσσουν την 

ασθενή σε σύντομο χρονικό διάστημα, από όλα τα δυσάρεστα συμπτώματα της 

φλεγμονής, όπως π.χ. το αίσθημα καύσου και κνησμού. Το σκεύασμα δεν λερώνει τα 

εσώρουχα. 

Ενδείξεις  

Για την τοπική θεραπεία όλων των μυκητιάσεων αιδοίου και κόλπου (ιδίως από 

Candida SPP). 

Αντενδείξεις 

Υπερευαισθησία στο φάρμακο. 

Δοσολογία και χρήση 

Αν δεν ορίσει αλλιώς ο γιατρός, συνιστάται η τοποθέτηση ενός υπόθετου βαθιά στον 

κόλπο της ασθενούς το βράδυ προ του ύπνου, κατά προτίμηση σε ύπτια θέση. Η 

θεραπεία ολοκληρώνεται μετά 3 συνεχείς ημέρες. Εν τούτοις , η τέλεια εξαφάνιση 

των συμπτωμάτων της νόσου μπορεί να απαιτήσει παράταση της θεραπείας.        

Παρενέργειες  

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

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

τέτοια περίπτωση, διακόπτεται η θεραπεία και ενημερώνεται ο γιατρός. 



Αλληλεπιδράσεις  

Δεν αναφέρονται σχετικές περιπτώσεις.  

Προφυλάξεις  

Αν εμφανισθεί υπερευαισθησία στο φάρμακο, η χορήγησή του πρέπει να διακοπεί. 

Τα υπόθετα  Pevaryl® 150 είναι δραστικά στη θεραπεία των αιδοικολπικών 

μυκητιάσεων κατά την κύηση, αλλά όπως κάθε νέο προϊόν, απαιτείται προσοχή στην 

αναγραφή του κατά το πρώτο τρίμηνό της. Η επαφή με αντισυλληπτικά διαφράγματα 

και από προφυλακτικά από latex πρέπει να αποφεύγεται, επειδή το φάρμακο μπορεί 

να καταστρέψει το ελαστικό τμήμα του αντισυλληπτικού μέσου, και έτσι, να μειώσει 

την αποτελεσματικότητα της αντισυλληπτικής μεθόδου. 

Διατήρηση  

Το φάρμακο διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ψυχρό χώρο. 

Υπερδοσολογία και αντιμετώπιση 

Σε περίπτωση τυχαίας λήψεως μεγάλων ποσοτήτων του φαρμάκου από το στόμα, η 

κατάσταση αντιμετωπίζεται με κατάλληλη μέθοδο κένωσης του στομάχου. 

Προσοχή, τα φάρμακα να φυλάγονται μακριά από τα παιδιά!     

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 77.93.777, Αθήνα  

Συσκευασία  

Pevaryl® 150: Κουτί με 3 κολπικά υπόθετα   

 

JANSSEN-CILAG 

Υπεύθυνος κυκλοφορίας  JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. 

Λ. Ειρήνης 56, Πεύκη 151 21, Τηλ:6140061 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

από τη ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., Εργ. Υγρών Φαρμάκων  

49ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας  

Προϊόν CILAG AG SWITZERLAND 

  

  

      


