
Pakendi infoleht.  
Enne ravimi tarvitamist palun lugeda infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduda oma 
arsti või apteekri poole.  
 
PHARMATEX kreem üksikannustena 
paikselt toimiv rasestumisvastane vahend 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus.  
Üks üksikannus kreemi sisaldab toimeainena  54 mg bensalkooniumkloriidi. 
Abiained. Boorhape, makrogool 300 ja 1500, etüleenglükoolstearaat, lenduv eeterlik 
lavendliõli ja puhastatud vesi.  
 
Omadused ja toime.  
Bensalkooniumkloriid on spermatosoide pärssiva ja antiseptilise toimega. Kasutatakse kas 
iseseisvalt või kahekordseks rasestumisvastaseks kaitseks koos emakasisese vahendi või 
kondoomiga. 
 
Näidustused.  
Rasestumise vältimine.  
Rasestumisvastane vahend, mis sobib eriti hästi järgmistel juhtudel: rasestumisvastaste 
tablettide või emakasisese vahendi kasutamine on vastunäidustatud; suguelu on 
ebaregulaarne; sünnitus- või abordijärgsel perioodil; rinnaga toitmise ajal; 
menopausieelsel perioodil. 
 
Vastunäidustused. 
Ülitundlikkuse esinemine bensalkooniumkloriidi suhtes. Samaaegne kasutamine teiste 
tupesiseselt manustatavate ravimitega ja pesemine  seebiga.   
  
Hoiatused.  
Kasutatakse enne igat suguühet sõltumata menstruatsioonitsükli päevast. Korduva 
suguühte korral tuleb alati manustada uus annus. Pharmatex’i kasutades ei tohi 2 tundi 
enne ja  pärast suguühet kasutada pesemiseks seepi, kuna viimane katkestab 
bensalkooniumkloriidi toime. Väline tualett on lubatud puhta veega või spetsiaalse 
Pharmatex seebiga. 
  
Koostoimed.  
Pharmatex’iga üheaegselt ei tohi kasutada teisi tupesiseseid ravimeid.  
 
Annustamine.  
Ravimit kasutatakse tupesiseselt enne igat suguühet sõltumata menstruatsioonitsükli 
päevast. Kreemi üksikdoosi manustamiseks eemaldatakse tuubi peenemas otsas olev 
sulgur. Dosaator viiakse tuppe ja dosaatoris olev ravim väljutatakse reservuaarile surudes. 
Dosaator eemaldatakse tupest. Kreemi toime saabub kohe ja kestab 10 tundi. 
Kasutamisjuhendit tuleb jälgida väga täpselt! 
Kasutamisjuhend.  
1. tuubi avamise skeem 
2. suguelundite skeem 
3. viige dosaator tuppe ja vajutage reservuaarile korduvalt             
4. manustades kreemi püstiasendis, toetage üks jalg kõrgemale tasapinnale. 
 



JOONIS 
 
Pharmatexi sarjas on veel vaginaalsed tabletid, oovulid, 72 g kreemituub koos dosaatoriga 
ja tampoonid. 
Kindlamaks kaitseks sugulisel teel levivate haiguste eest on soovitav kasutada 
Pharmatex’i koos Innotex kondoomiga. 
 
Kõrvaltoimed.  
See preparaat võib mõningatel patsientidel oma toimeaine tõttu põhjustada allergiat.  
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg.  
Säilib toatemperatuuril. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Ravimit ei tohi tarvitada 
peale kõlblikkusaja lõppemist.  
 
Pakend.  
6 kreemi üksikannust karbis.  
 
Tootja/müügiloa hoidja. 
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