
Bipacksedel: Information till användaren  

Gyno-Daktarin 2 % vaginalkräm 

mikonazolnitrat  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den 

innehåller information som är viktig för dig.  

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar 

från din läkare eller apotekspersonal.  

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.  

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.  

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella  

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.   

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller du mår sämre.  

  

I denna bipacksedel finns information om följande:  

1. Vad Gyno-Daktarin är och vad det används för  

2. Vad du behöver veta innan du använder Gyno-Daktarin   

3. Hur du använder Gyno-Daktarin  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Gyno-Daktarin ska förvaras  

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  

  

1.  Vad Gyno-Daktarin är och vad det används för  

Mikonazol i Gyno-Daktarin -vaginalkrämen är effektivt mot infektioner orsakade av jästsvampar 

och andra svamporganismer. Därtill verkar det mot infektioner orsakade av vissa grampositiva 

bakterier.  

  

Gyno-Daktarin -vaginalkräm används för lokal behandling av jästsvamp- och andra 

svampinfektioner i slidan och de yttre könsorganen. Symtom på svampinfektion är bl.a. klåda, 

rodnad eller vitflytning.  

  

  

2.  Vad du behöver veta innan du använder Gyno-Daktarin  

  

Använd inte Gyno-Daktarin  

- om du är allergisk mot mikonazol/mikonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta 

läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot några andra imidazolderivat. Om klådan eller rodnaden 

blir värre efter det behandlingen påbörjats, kan det vara ett tecken på att patienten är 

överkänslig mot preparatet. I detta fall skall behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.  

  

Varningar och försiktighet  

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gyno-Daktarin.   

Det är skäl att konsultera läkare före användningen av Gyno-Daktarin om det är första gången man 

har klåda eller andra besvär i slidan, om man har en slidinflammation för tredje gången under det 

gångna halvåret eller om man är under 16 år.   

  

Sköt den personliga hygienen väl, för att inte smitta andra. Låt ingen annan använda dina 

tvätttillbehör eller din handduk.   



  

Även din sexualpartners eventuella inflammation måste behandlas samtidigt, för att du inte skall 

bli besmittad på nytt. Konsultera läkaren för närmare anvisningar.  

  

Bensoesyra är lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Butylhydroxianisol kan ge lokala 

hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.  

  

Graviditet och amning  

Försiktighet bör alltid iakttas vid användning av mediciner under graviditetens tre första månader 

och under amning. Konsultera läkaren om användningen av Gyno-Daktarin -vaginalkräm under 

graviditet och amning.   

  

Användning av preventivmedel av latexgummi  

Vid behandling med Gyno-Daktarin skall man inte använda preventivmedel tillverkade av 

latexgummi såsom pessar (preventivmedel av latexgummi som förs in i slidan) eller kondom, då 

Gyno-Daktarin kan skada latexgummit och försämra dessa medels preventiveffekt eller 

skyddseffekt mot sjukdomar. Under behandlingen skall man använda annan typ av 

preventivmedel.  

  

Andra läkemedel och Gyno-Daktarin  

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas 

använda andra läkemedel.  

Läkemedel som påverkar blodets koagulering: Diskutera med läkare eller apotekspersonal före 

användning av Gyno-Daktarin om du behandlas med läkemedel som påverkar blodets 

koagulering, t.ex. warfarin.  

Andra läkemedel: Effekten av vissa andra läkemedel och biverkningarna av dessa kan öka om 

de används samtidigt med mikonazol. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar 

något läkemedel.  

3.  Hur du använder Gyno-Daktarin  

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningar i denna bipacksedel eller enligt 

ansvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är 

osäker.  

  

Slidinfektioner: 1 applikator kräm in i slidan varje kväll i en vecka.   

Läkemedlet bör appliceras strax före läggdags, för krämen hålls bättre i slidan i liggande ställning. 
Man bör fortsätta behandlingen en hel vecka, fastän klådan, rodnaden eller vitflytningen skulle 
sluta redan tidigare. Man bör fortsätta med behandlingen också under menstruationen.  

  

Infektioner i de yttre könsorganen: stryk ut Gyno-Daktarin -vaginalkräm tunt på det 

inflammerade hudområdet 1–2 gånger dagligen (hos kvinnor på de yttre könsorganen och 

ändtarmsöppningen, hos män på ollonet och förhuden). Behandlingstiden varar i allmänhet minst 

1–2 veckor.  

  

Läkaren kan ha ordinerat en dosering av läkemedlet som avviker från den ovannämnda. Följ alltid 

läkarens ordination.  

  

Kontakta läkare om en klar förbättring inte sker inom några dagar.  

  



 Bruksanvisningar  

1. Öppna tubens skruvkork och tryck hål på sigillet med korkens spets.  

2. Ta en doseringsspruta för engångsbruk ur sprutförpackningen och skruva fast den på tuben, 

så att den grönmärkta änden av sprutan sitter stadigt fast runt gängorna på tubens hals.  

  
3. Tryck försiktigt kräm ur tuben in i sprutan tills kolven stigit till märket ("STOP"). Lösgör 

doseringssprutan från tuben och stäng tuben med skruvkorken.  

  
4. Det är lättast att föra in doseringssprutan i slidan då man ligger på rygg med knäna böjda 

och benen lätt särade. För in doseringssprutan i slidan så långt den går och tryck in kolven i 

sprutan så att krämen hamnar i slidan. Drag därefter ut sprutan med kolven intryckt och 

släng den använda sprutan (dock inte i WC-stolen).  

  
  

  

Om du har använt för stor mängd av Gyno-Daktarin  

Lokal överdosering av Gyno-Daktarin -vaginalkräm är i allmänhet inte farligt. För säkerhets skull 

bör man dock kontakta läkare om man av misstag tagit Gyno-Daktarin via munnen.  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag 

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av 

risken samt rådgivning.  

  

Anvisningar till läkaren: Om patienten har svalt stora mängder Gyno-Daktarin, används lämplig 

stödjande behandling. Om patienten samtidigt använder vissa andra mediciner (t.ex. 

diabetesmedicin som tas via munnen eller fenytoin) kan effekten av dessa preparat förstärkas och 

antalet biverkningar öka.  

  

4.  Eventuella biverkningar   

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte 

få dem.  



  

Gyno-Daktarin tolereras vanligen väl. Speciellt i början av behandlingen kan rodnad, klåda, 

hettande känsla eller lokal irritation i slidan förekomma. I allmänhet försvinner symtomen av sig 

självt. Om symtomen är mycket besvärande eller om det också förekommer nässelfeber eller 

hudutslag, skall man avbryta behandlingen och uppsöka en läkare.  

  

Rapportering av biverkningar   

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar 

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer 

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om 

läkemedels säkerhet.   

  

webbplats: www.fimea.fi   

Säkerhets- och   

utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea   

Biverkningsregistret   

PB 55   

FI-00034 Fimea  

5.  Hur Gyno-Daktarin ska förvaras  

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

  

Förvaras vid högst 25 ˚C.  

  

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i 

angiven månad.  

  

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man 

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  

  

  

6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  

  

Innehållsdeklaration  

- Den aktiva substansen är mikonazolnitrat. Gyno-Daktarin 2 % vaginalkräm innehåller 

mikonazolnitrat 20 mg/g.  

- Övriga innehållsämnen är polyetylenglykolstearat och glykolstearat, 

oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, bensoesyra, butylhydroxianisol och renat 

vatten.  

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek 

Vaginalkrämen är vit och homogen kräm.   

Gyno-Daktarin vaginalkrämen tillhandahålls i förpackning om 40 g.   

  

Innehavare av godkännande för försäljning   

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy  

Vaisalavägen 2   

02130 Esbo  

  



Tillverkare  

Janssen Pharmaceutica N.V.  

Turnhoutseweg 30  

2340 Beerse  

Belgien  

  

Denna bipacksedel ändrades senast   

16.6.2014  

  


