
Till dig som har 
fått Donaxyl ®(dekvaliniumklorid) 

för behandling 
av bakteriell vaginos

Patientinformation

Du har fått ett recept på Donaxyl, ett antibiotika-
fritt läkemedel för behandling av bakteriell 
vaginos.1 Bakteriell vaginos är den vanligaste 
orsaken till illaluktande flytningar hos kvinnor.2

VAD ÄR BAKTERIELL VAGINOS?

Bakteriell vaginos är en obalans 
i slidans bakterieflora.

I underlivet finns laktobaciller som skapar en naturligt 
sur miljö i slidan och skyddar mot infektioner. Om sur-
hetsgraden minskar och miljön blir basisk kan lakto-
bacillerna trängas undan av andra bakterier. Då ökar 
risken för bakteriell vaginos. Besvären vid bakteriell 
vaginos kommer ofta efter mens eller oskyddat samlag 
eftersom både blod och sperma kan störa den sura 
miljön i slidan. 

Bakteriell vaginos är inte farligt, men bör behandlas om 
det ger besvär. Varför vissa kvinnor drabbas och inte 
andra är fortfarande oklart.

Symtom vid bakteriell vaginos
• En tunn, vit flytning som luktar illa (som skämd fisk)
•  Lätt klåda och sveda kan förekomma
•  Besvären kommer ofta efter samlag eller vid mens
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DETTA ÄR DONAXYL

Donaxyl är ett läkemedel mot bakteriell vaginos. 
Det är en vaginaltablett som löser upp sig i slidans 
naturliga fukt och frisätter den bakteriedödande 
substansen dekvaliniumklorid. Donaxyl är endast 
verksamt i slidan och tas inte upp av kroppen. 
 
Så går behandlingen till 
Ta en Donaxyl vaginaltablett till kvällen i 6 dagar. 
För in vaginaltabletten djupt i slidan när du går och 
lägger dig. Detta görs enklast om du ligger med 
benen lätt uppdragna. 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU TAR DONAXYL

• Vissa ingredienser i vaginaltabletten löser inte upp sig 
 helt i slidan, utan kan hamna i underkläderna. Detta 
 påverkar inte behandlingens effekt och missfärgar inte 
 dina underkläder.

• Om mensen inträffar samtidigt som du tar Donaxyl, 
 gör en behandlingspaus under de dagar du blöder 
 som mest. Återuppta sedan behandlingen igen.

• Undvik att använda tvål i underlivet och att tvätta dig 
 inuti slidan samtidigt som du tar Donaxyl.

• Undvik samlag under behandling. Använd latex-
 kondomer eller någon alternativ metod under minst 
 12 timmar efter behandlingen eftersom Donaxyl 
 kan påverka kondomer och pessarer av annat 
 material än latex. 

FINNS DET BIVERKNINGAR?

Liksom alla läkemedel kan Donaxyl orsaka 
biverkningar men alla behöver inte få dem.
 
De flesta biverkningar som kan förekomma vid behand-
ling med Donaxyl är lokala, milda och kortvariga. I början 
av behandlingen kan symtomen ibland förvärras innan 
de förbättras. Fortsätt ta Donaxyl, men om besvären 
kvarstår efter behandlingen bör du snarast kontakta din 
läkare. 
 
Vanliga biverkningar som kan förekomma hos 1–10 % 
av användarna är flytningar, klåda eller sveda.

Tips för att undvika bakteriell vaginos
• Undvik överdriven intimhygien, att använda 
 tvål i underlivet och att tvätta dig inuti slidan. 
•  Använd toalettpapper ”framifrån och bak” för att 
 inte sprida tarmbakterier till slidan.  
•  Använd luftiga underkläder och ta av dig 
 våta badkläder.
• Använd gärna kondom. Sperma är basiskt och 
 kan störa den naturligt sura miljön i slidan. 
 Undvik spermiedödande krämer och gel.

Kom ihåg
Ofta lindrar Donaxyl symtomen redan inom 1-3 dygn, 
men du ska fortsätta behandlingen i 6 dagar. Om be-
handlingen avslutas i förtid kan besvären återkomma. 

Graviditet och amning 
Donaxyl kan användas av dig som är 

gravid eller ammar.

För fullständig information om Donaxyl, 
se patientinformationen i förpackningen. 
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