
Přečtěte si prosím  pečlivě tento návod k použití dříve, než začnete přípravek 
používat, protože obsahuje důležité údaje pro uživatele. Přípravek je zdravotnic- 
ký prostředek, který není vázán na lékařský předpis.   Aby bylo dosaženo úplné 
účinnosti přípravku,  musí být použití přípravku v souladu s níže uvedenými 
pokyny. Uschovejte si návod k použití pro případ, že si jej budete potřebovat 
přečíst znovu nebo pro případné další konzultace. Další informace a rady vám 
poskytne váš lékař nebo lékárník.

SLOŽENÍ 
ImmunoBlend - směs tyndalizovaných produktů fermentace (Lactobacillus 
casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Streptococcus Ther-
mophilus), kyselina mléčná, propylenglykol, kokoamfoacetát sodný, chlorhexi-
din diglukonát, fenoxyethanol, α-bisabolol, voda, parfém.

CO JE TYNDAFLOR
Přípravek TYNDAFLOR® vaginální výplach je zdravotnický prostředek ve formě 
nesterilního jednorázového roztoku pro intimní hygienu, který je vhodný pro  
podpůrnou léčbu příznaků spojených s vulvovaginitidou jakéhokoli  
původu, včetně HPV (lidský papilomavirus). Příznaky spojené s vulvovaginitidou  
zahrnují pálení, bolest, svědění, vaginální suchost, bolest při pohlavním styku,  
pálivou nebo řezavou bolest vycházející z močové trubice nebo jejího okolí, bělavý  
hlenový výtok, zarudnutí a otok v oblasti zevních rodidel. Přípravek díky svému 
složení chrání vaginální sliznici a vytváří prostředí bránící množení patogenních 
mikroorganismů. Současně zklidňuje, ulevuje od svědění a upravuje vaginální pH.

INDIKACE
Vulvovaginitida je současný zánět pochvy (vaginitida) a zevních rodidel (vulvi-
tida). Tento zánětlivý proces je spojen s různými příčinami, včetně infekcí, po-
dráždění, hormonálních změn a poranění. Nejčastější příčiny vulvovaginálních 
příznaků jsou, v pořadí dle důležitosti: bakteriální vaginóza, vaginální kandidóza 
a vaginální infekce způsobené trichomonádami. Častou příčinou vulvovaginitidy 
jsou také virová onemocnění, jako je herpes virus (HSV typ 1 a 2) nebo infekce 
lidským papilomavirem (HPV).

ZPŮSOB A DOBA POUŽITÍ
TYNDAFLOR® vaginální výplach je hotový roztok, připravený k okamžitému 
použití. Doporučuje se používat jeden výplach denně po dobu minimálně 5 po 
sobě následujících dní, ideálně večer před spaním. Délka léčby závisí na vývoji 
příznaků. V případě potřeby používejte přípravek po delší dobu. Délka léčby by 
neměla překročit 30 dní.

POKYNY K POUŽITÍ
Tento přípravek je určený k jednorázovému použití: aplikujte ihned po otevření 
lahvičky. Při každé jednotlivé aplikaci se doporučuje použít celý obsah lahvičky. 
Před použitím si důkladně umyjte ruce. 

1. Před použitím lahvičku protřepejte.
2. Uchopte lahvičku za hrdlo a ohněte předem naříznuté víčko zatlačením do 

stran, dokud nebude uzávěr zcela prolomený (viz obrázek A).

3. Vytáhněte aplikátor až na doraz  tak, abyste cítili cvaknutí (viz obrázek B).
4. Jemně zaveďte aplikátor hluboko do pochvy.
5. Stisknutím lahvičku úplně vyprázdněte.
6. Osušte vnější povrch těla, neoplachujte.
Přípravek je doporučeno používat vsedě na bidetu, nebo vestoje ve vaně nebo 
ve sprše, se zvednutou nohou, čímž si usnadníte aplikaci. Pro zvýšení účinnosti 
přípravku se doporučuje provádět vaginální výplach vleže ve vaně.

UPOZORNĚNÍ 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
V případě, že použijete pouze část přípravku, nepoužívejte již znovu zbývající 
přípravek, protože by to mohlo způsobit infekci. 
Nepodávejte injekčně. Nepolykejte. Při náhodném spolknutí přípravku se  
ihned obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Zabraňte  
kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu se doporučuje důkladně 
vymýt oči vlažnou vodou. 
Funkčnost přípravku je zaručena pouze tehdy, když je obal neporušený. Ne-
používejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, nebo pokud je obal při 
prvním otevření poškozený nebo porušený. 
Dlouhodobé používání topických přípravků může vést k přecitlivělosti. V 
případě, že k tomu dojde, doporučuje se léčbu přerušit a poradit se s lékařem. 

INTERAKCE 
Dosud nejsou známé žádné interakce související s užíváním přípravku TYN-
DAFLOR® vaginální výplach.

KONTRAINDIKACE 
Přípravek TYNDAFLOR® vaginální výplach nemá žádné specifické kontraindikace. 
Nepoužívejte přípravek při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku 
nebo nesnášenlivosti některé složky přípravku.
Nebyly provedeny studie u těhotných ani kojících žen. V těchto případech se 
obraťte pro radu na svého lékaře. 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Při správném používání přípravku nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. 
Je důležité, abyste případné nežádoucí účinky, které nejsou uvedené v tomto  
návodu k použití, nahlásili svému lékaři nebo lékárníkovi.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte na chladném suchém místě, mimo přímé zdroje tepla a mimo 
přímé sluneční záření, při teplotě do 25 °C. Datum použitelnosti se vztahuje ke 
správně uchovávanému přípravku v neporušeném obalu. Po použití přípravek 
ani jeho obal nevyhazujte do volné přírody. 

VELIKOST BALENÍ: 5 jednorázových lahviček po 140 ml. 

DOBA POUŽITELNOSTI: 36 měsíců.
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5 jednorazových fľaštičiek | 140 ml

Prečítajte si prosím dôkladne tento návod na použitie skôr, ako začnete 
prípravok  používať, pretože obsahuje dôležité údaje pre používateľov. 
Prípravok je zdravotnícka pomôcka, ktorá nie je viazaná na lekársky predpis. Pre 
dosiahnutie úplnej účinnosti prípravku, musí byť použitie prípravku v súlade s 
nižšie uvedenými pokynmi. Uschovajte si návod na použitie pre prípad, že si ho 
budete potrebovať prečítať znova alebo pre prípadné ďalšie konzultácie. Ďalšie 
informácie a rady vám poskytne váš lekár alebo lekárnik.

ZLOŽENIE
ImmunoBlend - zmes tyndalizovaných produktov fermentácie (Lactobacillus casei, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus), 
kyselina mliečna, propylénglykol, kokoamfoacetát sodný, chlórhexidínium-
diglukonát,  fenoxyetanol, α-bisabolol, voda, parfum.

ČO JE TYNDAFLOR
Prípravok TYNDAFLOR® vaginálny výplach je zdravotnícka pomôcka,  vo forme 
nesterilného jednorazového roztoku pre intímnu hygienu, ktorý je vhodný na 
podpornú liečbu príznakov spojených s vulvovaginitídou akéhokoľvek pôvodu, 
vrátane HPV (ľudský papilomavírus). Príznaky spojené s vulvovaginitídou 
zahŕňajú pálenie, bolesť, svrbenie, vaginálnu suchosť, bolesť pri pohlavnom 
styku, pálivú alebo rezavú bolesť vychádzajúcu z močovej trubice alebo jej 
okolia, belavý hlienový výtok, začervenanie a opuch v oblasti vonkajších 
rodidiel.  Vďaka svojmu zloženiu chráni vaginálnu sliznicu a vytvára prostredie 
brániace množeniu patogénnych mikroorganizmov. Súčasne upokojuje, uľavuje 
od svrbenia a upravuje vaginálne pH.

INDIKÁCIE
Vulvovaginitída je súbežný zápal vagíny (vaginitída) a vonkajších rodidiel 
(vulvitída). Tento zápalový proces je spojený s rôznymi príčinami, vrátane 
infekcií, podráždenia, hormonálnych zmien a poranení. Najčastejšie príčiny 
vulvovaginálnych príznakov sú, v poradí podľa dôležitosti: bakteriálna vaginóza, 
vaginálna kandidóza a vaginálne infekcie spôsobené trichomonádami. Častou 
príčinou vulvovaginitídy sú tiež vírusové ochorenia, ako je herpes vírus (HSV typ 
1 a 2) alebo infekcia ľudským papilomavírusom (HPV).

SPÔSOB A DOBA POUŽITIA
TYNDAFLOR® vaginálny výplach je hotový roztok, pripravený na okamžité 
použitie. Odporúča sa používať jeden výplach denne po dobu minimálne 5 po 
sebe nasledujúcich dní, ideálne večer pred spaním. Dĺžka liečby závisí od vývoja 
príznakov. V prípade potreby prípravok používajte dlhšiu dobu. Dĺžka liečby by 
nemala prekročiť 30 dní.

POKYNY NA POUŽITIE
Tento prípravok je určený na jednorazové použitie: aplikujte ihneď po otvorení 
fľaštičky. Pri každej jednotlivej aplikácii sa odporúča použiť celý obsah fľaštičky. 
Pred použitím si dôkladne umyte ruky.

1. Pred použitím fľaštičku pretrepte.
2. Uchopte fľaštičku za hrdlo a ohnite vopred narezaný uzáver zatlačením do 

strán, až kým sa uzáver úplne neprelomí (pozri obrázok A).
3. Vytiahnite aplikátor až na doraz tak, aby ste cítili cvaknutie (pozri obrázok B).
4. Jemne zaveďte aplikátor hlboko do pošvy.
5. Stlačením fľaštičku úplne vyprázdnite.
6. Osušte vonkajšie partie, neoplachujte
Prípravok je odporúčané používať sede na bidete, alebo postojačky vo vani alebo 
v sprche, so zdvihnutou nohou, čím si uľahčíte aplikáciu. Pre zvýšenie účinnosti 
prípravku sa odporúča vykonávať vaginálny výplach v ľahu vo vani.

 UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
V prípade, že použijete iba časť prípravku, zvyšok prípravku opätovne 
nepoužívajte, pretože by to mohlo spôsobiť infekciu.
Nepodávajte injekčne. Neprehĺtajte. Pri náhodnom prehltnutí prípravku sa 
ihneď obráťte na svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu. Zabráňte 
kontaktu s očami. V prípade náhodného kontaktu sa odporúča dôkladne vymyť 
oči vlažnou vodou.
Funkčnosť prípravku je zaručená len ak je obal neporušený. Nepoužívajte 
prípravok po dátume exspirácie, alebo ak je obal pri prvom otvorení poškodený 
alebo porušený.
Dlhodobé používanie topických prípravkov môže viesť k precitlivenosti. V 
prípade, že k tomu dôjde, odporúča sa prerušiť  liečbu a poradiť sa s lekárom.

INTERAKCIE
Doteraz nie sú známe žiadne interakcie súvisiace s užívaním prípravku 
TYNDAFLOR® vaginálny výplach.

KONTRAINDIKÁCIE
Prípravok TYNDAFLOR® vaginálny výplach nemá žiadne špecifické 
kontraindikácie. Nepoužívajte prípravok pri známej precitlivenosti na niektorú 
zložku prípravku alebo neznášanlivosti niektorej zložky prípravku.
Neboli vykonané štúdie u tehotných ani dojčiacich žien. V týchto prípadoch 
požiadajte o radu svojho lekára.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Pri správnom používaní prípravku neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Je 
dôležité, aby ste prípadné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tomto návode 
na použitie, nahlásili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 SKLADOVANIE
Uchovávajte na chladnom, suchom mieste, mimo priamych zdrojov tepla a 
mimo priameho slnečného žiarenia, pri teplote do 25 °C. Dátum exspirácie sa 
vzťahuje na správne uchovávaný prípravok v neporušenom obale. Po použití 
prípravok ani jeho obal nevyhadzujte do voľnej prírody.

VEĽKOSŤ BALENIA: 5 jednorazových fľaštičiek po 140 ml.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 36 mesiacov.
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