
Tedavi ve bakteriyel 
vajinozis amacıyla 
Donaxyl ®(dekualinyum klorür) 

kullanması önerilen 
hastalar için

Hastabilgisi

Tedavi ve bakteriyel vajinozis amacıyla antibiy-
otiksiz bir ilaç olan Donaxyl'i kullanmanız öne-
rildi.1 Kadınlarda kötü koku çıkışının en yaygın 
sebebi bakteriyel vajinozistir.2

BAKTERIYEL VAJINOZIS NEDIR?

Bakteriyel vajinozis, vajinada dengesiz bir 
bakteriyel floradır.

Dişi genitalya, enfeksiyonlara karşı koruma için vajinada 
doğal olarak asidik bir ortam oluşturan laktik asit 
bakterilerini içerir. Asitlik derecesi azalırsa ve ortam 
alkalileşirse, laktik asit bakterileri diğer bakterilerle 
değiştirilir. Bu, bakteriyel vajinozis riskini artırır. 
Hem kanın hem de spermin vajinadaki asidik ortamı 
bozabilmeleri nedeniyle adet dönemlerinden sonra 
veya korunmasız cinsel birleşmelerden sonra sık sık 
bakteriyel vajinozis oluşur 

Bakteriyel vajinozis tehlikeli değildir ancak rahatsızlık 
verirse tedavi edilmelidir. Bundan bazı kadınların  
niye etkilendiği ve bazılarının niye etkilenmediği  
halen belirsizdir.

Bakteriyel vajinozis belirtileri
•  Kötü kokulu az ve beyaz bir sıvı  

(çürük balık kokusu gibi)
•  Hafif kaşıntı isteği ve yanma acısı duyulabilir
•  Şikayet genellikle cinsel birleşme sonrasında veya 
adet döneminden dolayı başlar

VA
JİNAL TABLET



BU, DONAXYL'DIR

Donaxyl, bakteriyel vajinozis ile savaşan bir ilaçtır. 
Vajinanın doğal neminde çözünüp antibakteriyel bir 
maddenin yani dekualinyum klorür salınımını yapan 
vajinal bir tablettir. Donaxyl, sadece vajinada etkilidir  
ve vücut tarafından absorbe edilmez. 
 
Tedavi şu şekilde işler 
6 gün boyunca akşamları bir adet Donaxyl vajinal tablet 
alın. Yatağınıza yatmadan önce vajinal tableti vajinanızın 
içine yerleştirin. Bunu yapmanın en kolay yolu uzanır 
durumdayken bacaklarınızı kendinize doğru çekmenizdir. 

DONAXYL ALIRKEN ŞUNLARI UNUTMAYIN

•  Vajinal tabletteki bileşenlerin bazıları vajinada tamamen 
çözünmez ancak kalıntıları iç çamaşırınızda bulunabilir. 
Bu, tedavinin etkisini azaltmamakta veya  
iç çamaşırınızın rengini soldurmamaktadır.

•  Adetiniz, Donaxyl'i almanız ile eş zamanlı olarak 
meydana gelirse, tedaviyi ağır kanamanızın olduğu 
günlerde kesin. Daha sonra tedaviye yeniden  
devam edin.

•  Donaxyl'i kullanırken genital bölgelerinize sabun  
kullanmaktan ve vajinanızın içini yıkamaktan kaçının.

•  Tedavi süresince cinsel birleşmeden kaçının. Donaxyl, 
lateks dışındaki materyallerden yapılma kondomları ve 
pessarileri etkileyebileceğinden tedavinin ardından en 
az 12 saat boyunca ya lateks kondomlar kullanın ya da 
alternatif bir yöntem kullanın. 

YAN ETKILERI VAR MIDIR?

Her durumda olmamak kaidesiyle Donaxyl  
de tüm ilaçlar gibi yan etkilere neden olabilir.
 
Donaxyl ile bağlantılı şekilde oluşabilecek yan etkilerin 
çoğu lokal, yumuşak huylu ve kısa ömürlüdür. Tedavinin 
başlangıcında, belirtiler bazen ilerlemeden önce de 
şiddetli olabilir. Donaxyl'i almaya devam edin ancak 
tedavinin ardından bir problem oluşursa en kısa  
sürede doktorunuz ile iletişime geçin. 
 
Kullanıcıların %1'lik ila %10'luk kısmında oluşabilen  
yan etkilerin en yaygınları akıntılar, kaşıntı veya yakıcı  
acı ve vajinal mantar enfeksiyonudur (pamukçuk).

Bakteriyel vajinozisten kaçınmaya  
dair ipuçları.
•  Genital bölgelerinize sabun kullanmak ve 

vajinanızın içini yıkamak gibi kişisel hijyen 
aşırılıklarından kaçının. 

•   Vajinaya bağırsak bakterilerinin yayılmasından 
kaçınmak amacıyla tuvalet kağıdını "önden arkaya 
doğru" kullanın.  

•   Hafif iç çamaşırları giyin ve ıslar mayolarınızı çıkartın.
•  Kondom kullanmaya tercih edilir. Sperm, alkalidir 

ve vajinadaki doğal asidik ortamı rahatsız eder. 
Spermisit kremlerinden ve jellerinden kaçının.

Unutmayın
Donaxyl genellikle 1 ila 3 gün içinde belirtileri  
hafifletir ancak yine de tedaviye 6 gün boyunca 
devam etmeniz gerekir. Tedavi, zamanından önce 
sonlandırırsa şikayet yeniden oluşabilir. 

Hamilelik ve emzirme 
Donaxyl, hamilelik sırasında ve emzirme  

yapılırken kullanılabilir.

Donaxyl hakkında eksiksiz bilgi için pakette 
bulunan hastalar için bilgilere bakınız. 

Bulgular Profesör Emeritus Eva Rylander tarafından kontrol edilmiştir.
Referanslar: 1. Donaxyl hasta bilgilendirme broşürü. www.fass.se 2. Bakteriyel vajinozis. www.internetmedicin.se 
Donaxyl (dekualinyum klorür) 10 mg/vajinal tablet. Endikasyon: Bakteriyel vajinozis tedavisi. Paket: 6 tablet. Rx, F. Doz: 6 gün boyunca akşamları 
her gün 1 vajinal tablet. Farmakoterapötik grubu: Jinekolojik antienfektif ve antiseptik kuinolin türetik, G01A. Ürün özeti incelemesi tarihi 8/9/2014. 
Daha fazla bilgi için bkz. www.fass.se veya CampusPharma AB, www.campuspharma.se ile iletişime geçiniz. 
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