
Letní období se vyznačuje zvýšeným nahromaděním rizikových faktorů poševních infekcí, 
jako jsou návštěva bazénů a koupališť, častější sprchování nebo střídání sexuálních part-
nerů. Zánět doprovázený svěděním nebo pálením v pochvě a kolem ús   močové trubice, 
zarudnu  m a otokem sliznic nebo výtokem různého charakteru dokáže příjemné letní 
dny značně znepříjemnit. 

Poševní zánětlivá onemocnění jsou poměrně běžná a příčiny 

jsou mnohočetné.  Zdravá pochva (vagína) je normálně osídlena 

ochrannými mléčnými bakteriemi – laktobacily, které zajišťu-

jí její samočisticí funkci a brání růstu jiných mikroorganismů. 

K narušení zdravé mikrofl óry může dojít buď přímo průnikem 

jiného patogenu do pochvy, nebo vnějším narušením přirozené 

ochranné bariéry – např. při použití nevhodných kosmetických 

prostředků. Následně dochází k převládnutí populace patogen-

ních mikroorganismů a k  rozvoji typických nepříjemných pří-

znaků.

Kromě nepohody mohou záněty vést k bolestem při pohlav-

nímu styku či k poruchám prožívání sexuality (žena se cítí ne-

čistá). Některé typy zánětů mohou přecházet do chronických 

stádií, mohou se šířit vzestupně a vyvolat pánevní zánět, který 

v důsledku může vést až k neplodnosti nebo nutnosti radikální 

gynekologické operace. V těhotenství pak může být zánět příči-

nou potratu či předčasného porodu. 

LÉČBA POŠEVNÍCH ZÁNĚTŮ A INFEKCÍ

Pokud dojde k  rozsáhlejšímu pomnožení patogenních mikro-

bů, je potřeba se zaměřit na  eradikaci této patogenní mikrofl óry 

(kvasinek a  bakterií). Není zcela vhodné spoléhat na „babské“ 

rady či různé  kosmetické prostředky. Skutečně ověřenou účin-

nost poskytují jen registrované léčivé přípravky. První pomoc tak 

lze nalézt v každé dobré lékárně. I když bývají často první volbou 

lokální antimykotika (léčiva s účinkem proti kvasinkám a jiným 

mykotickým infekcím), jejich používání bývá z důvodu mastné-

ho charakteru použitých lékových forem (krémy, čípky) zvláště 

v letním období často nepohodlné. Navíc jejich účinnost na bak-

teriální infekce je sporná. 

Po z o r -

nost je 

p r o t o 

vhodné 

zaměřit 

na léčiva 

s  širším spek-

trem účinku, jako 

je např. benzydamin. 

Toto léčivo se používá 

obvykle ve formě výpla-

chů (k dostání bez receptu 

pod názvem ROSALGIN). 

U benzydaminu je antiseptic-

ký účinek velmi vhodně doplňo-

ván kombinací dalších dvou účinků: 

přímým protizánětlivým působením, 

jež normalizuje stav poševní sliznice, a   

částečně znecitlivujícím efektem, který 

vede k   rychlé úlevě od   doprovodných 

příznaků, jakými jsou svědění a  pále-

ní. Nově je používání velmi zjednoduše-

no, protože ve formě léčivého přípravku 

ROSALGIN EASY je benzydamin dostup-

ný ve formě roztoku v jednorázových apliká-

torech, čímž se aplikace vaginálního výplachu 

velmi zjednodušuje. V  léčbě se tak uplatňuje 

trojitý účinek benzydaminu, navíc podpořený 

očistným působením výplachu. Léčivé příprav-

ky Rosalgin/Rosalgin Easy tak poskytují jedinečnou 

kombinaci pro tyto ženské potíže.

PRVNÍ POMOC PŘI POŠEVNÍCH INFEKCÍCH

inzerce

PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm

ROSALGIN, ROSALGIN EASY 140 mg vaginální roztok: S: Benzydamini hydrochloridum 500 mg v 1 sá ku granulí 
pro p ípravu vaginálního roztoku; 0,1 g ve 100 ml vaginálního roztoku. CH: Benzydamin vykazuje p i lokální aplikaci 
silný analgetický, protizán tlivý a antiexsudativní ú inek, redukuje bolest spojenou se zán tem. Prokázán byl rovn ž 
jeho antimikrobiální a lokáln  anestetický ú inek. I: Zán tlivé projevy ženských genitálií jakéhokoliv p vodu, v etn  
t ch, které vznikají sekundárn  po chemoterapii nebo radioterapii. Profylaxe p ed i po opera ním gynekologickém 
zákroku, b žná ženská hygiena. KI: P ecitliv lost na ú innou látku nebo pomocné látky. ZU: Dojde-li ke vzniku 
p ecitliv losti, je nutné lé bu p erušit. NÚ: Ojedin le projevy p ecitliv losti, jako pálení, sv d ní. IT: Nejsou známy. TL: 
T hotenství a laktace nejsou kontraindikací. D: Ženy starší 15 let: Jeden sá ek rozpustit v 0,5-1 litru pitné vody, p i-
pravený roztok aplikovat Rosalgin irigátorem 1x - 2x denn . Vaginální roztok Rosalgin Easy aplikovat 1x - 2x denn . 
U d tí od 6 let je možno použít p ípravek k oplach m zevních pohlavních orgán . Doba lé by je maximáln  14 dní. B: 
Sá ky 6, 10 ks; Lahvi ky 5 x 140ml. Datum poslední revize textu SPC: 12.8.2014. P ípravky nejsou vázány na léka -
ský p edpis a nejsou hrazeny zdravotními pojiš ovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údaj  o p ípravku (SPC).

ROSOSOSOSSROSALGALGALGALGALGALGININININNIN, ROROROROROROSALSALSALSALALSALGINGINGINGINGINGIN EAEAEAEAEAEASYSYSYSYSYSY 140140140140140140 mgmgmmgmg vavavavava iginginginginginálálnálnálnálnálníí rí rí rrí r toztoztoztozozt kok:ok:ok:ok:ok: SS:S:S:SS: BBenBenBenBenBenzydzydzydzydzydamamini hydroc
pro p ípravu vaginálního roztoku; 0 1 g ve 100 ml vaginálního roztoku CH: Benz

Rychlá úleva p i gynekologických potížích 

Nová jednodušší forma p ipravená 
k okamžitému použití!

Angelini Pharma eská republika s.r.o., Páte ní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz www.zenskezanety.cz
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