KRÓTKA TERAPIA
w nieswoistym bakteryjnym zapaleniu pochwy

nawet w ciężkich i nawracających zakażeniach1

i
ma krót
ksy ka te
ma rapi
lni a
e2
dn

a

wk olu
da idaz
ka ron
so met
wy 0 mg
00
–1

wygodne podanie
dopochwowe, bez aplikatora

krótka terapia – maksymalnie 2 dni1
W pierwotnych zakażeniach wystarcza podanie jednej globulki Arilin rapid (1000 mg metronidazolu). W
ciężkich i nawracających zakażeniach zaleca się kurację dwudniową (po 1 globulce przez dwa dni).

wysoka dawka – 1000 mg metronidazolu
Jedyny lek na rynku w formie globulki dopochwowej zawierający metronidazol w dawce 1000 mg.2

wygodne podanie – dopochwowe, bez aplikatora
Globulki torpedowatego kształtu.1

Mniej zdarzeń niepożądanych po krótkotrwałym, dopochwowym podaniu metronidazolu
w porównaniu z podaniem doustnym.3

Arilin rapid (Metronidazolum), globulki dopochwowe Skład:1 globulka zawiera metronidazol 1000 mg Wskazania do stosowania: rzęsistkowica lub nieswoiste bakteryjne zapalenie pochwy
Dawkowanie i sposób podawania: głęboko dopochwowo, najlepiej na noc; w pierwotnych zakażeniach: jednorazowo 1 globulka (1000 mg); w ciężkich i nawracających zakażeniach: 1
globulka (1000 mg) na dobę przez 2 dni Przeciwwskazania: nadwrażliwość na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu, soję, orzeszki ziemne lub którąkolwiek subst. pomocniczą
Ostrzeżenia i środki ostrożności: u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zabuzastosowaniem leku należy szczególnie rozważyć ryzyko w stosunku do

rzeniami hemopoezy, chorobami ośrodkowego lub obwodowego ukł. nerwowego przed

ewentualnych korzyści. Po rozpoczęciu ogólnoustrojowego leczenia metronidazolem u pacjentów z zespołem

Cockayne’a, odnotowano przypadki ciężkiej hepato- toksyczności lub ostrej niewydolności wątroby, w tym o bardzo szybkim przebiegu, zakończone zgonem. W tej grupie pacjentów
metronidazol można stosować jedynie po dokładnej analizie stosunku korzyści do ryzyka oraz jeśli alternatywne sposoby leczenia nie są dostępne. Podczas ogólnoustrojowego podawania
metro- nidazolu odnotowano występowanie ciężkich, ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząsu anafilaktycznego), rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Metronidazolu i innych nitroimidazoli
nie należy stosować dłużej niż przez 10 dni. Stosowanie Arilin rapid jednocześnie z produktami zawierającymi lateks (np. prezerwatywy, kapturki dopochwowe) może spowodować ich
uszkodzenie i zmniejszyć skuteczność. Działania niepożądane: bardzo często: nudności, zapalenie żołądka, uczucie meta- licznego smaku w jamie ustnej często: utrata apetytu, gorzki smak
podczas odbijania się, nalot na języku, zapalenie języka, zapalenie bł. śluzowej jamy ustnej, wymioty, biegunka niezbyt często: zakażenia grzybicze (w okolicy narządów płciowych, leukopenia
i granulocytopenia (należy przeprowadzać badania krwi podczas dłuższego podawania), reakcje anafilaktyczne, zaburzenia psychotyczne, w tym omamy i stany splątania, pobudliwość,
depresja, bóle i zawroty głowy, senność, bez- senność, ataksja, neuropatia obwodowa (odczuwanie drętwienia, zaburzenia czucia i mrowienia w kończynach) i drgawki, zaburzenia widzenia,
zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny we krwi), reakcje skórne (np. swędzenie, wykwit pokrzywkowy), osłabienie (mięśni), dyzuria,
zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu, gorączka polekowa bardzo rzadko: agranulocytoza i trombocytopenia, ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny),
reakcje alergiczne wywołane przez (3-sn-fosfatydylo)cholinę (z ziaren soi) − składnik zawartej w globulkach lecytyny, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki, bóle stawów częstość
nieznana: encefalopatia, zespół móżdżkowy (np. upośledzenie mowy, zaburzenia chodu, oczopląs i drgawki), zapalenie wątroby, niekiedy z żółtaczką, niewydolność wątroby (z koniecznością
przeszczepu wątroby) u pacjentów leczonych jednocześnie innymi antybiotykami, ciężkie reakcje skórne [np. pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczna
nekroliza naskórka (zespół Lyella), rumień wielopostaciowy] Podmiot odpowiedzialny: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, Niemcy Pozwolenie
nr: 11024 wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp Opracowano na podstawie ChPL 06.2019 r.
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