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Cara Penggunaan
Tablet , Krim dan Ovula melalui

Vagina

1. Penggunaan bentuk 
    sediaan ini paling baik 
    diberikan sebelum �dur. 
    Berbaring akan mengurangi
    kebocoran obat dari vagina Anda yang
    mungkin bisa terjadi saat berdiri atau 
    berjalan.

2. Cuci daerah vagina Anda 
    dengan sabun lembut 
    dan air dan benar-benar 
    kering. Jika menggunakan
    Aplikator, lanjutkan ke langkah 5

 3. Untuk produk krim vagina: 
     Pasang aplikator pada 
     lubang tabung krim dan
     putar sampai melekat erat. 
      Tekan krim dari tabung ke 
     aplikator hingga mencapai 
     anjuran pemakaian dosis.  
     Putar Aplikator untuk melepas 
     dari tabung. 

4.Untuk tablet atau 
   suppositoria : Letakkan 
   di ujung alat aplikator.

5. Masukan aplikator ke
    dalam vagina secara 
    perlahan, Anda dapat 
    menggunakan salah 
    satu cara dari dua posisi
    penggunaan aplikator.
     Jika menggunakan cara 
    dengan berdiri anda bisa 
    mengaplikasikanya dengan 
    berdiri dengan kaki terpisah dan lutut ditekuk.
     Masukan aplikator sedalam yang membuat 
    anda masih terasa nyaman. 

6. Atau dengan cara kedua 
    yaitu berbaring telentang
    dengan lutut di  tekuk 
    dan kaki agak terpisah. 

7. Masukkan ujung lancip 
    ovula dengan bantuan
    aplikator ke lubang 
    vagina. Setelah aplika
    tor berada di dalam 
    vagina, tekan tombol pada 
    aplikator untuk melepaskan ovula.
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8. Jika anda menggunakan 
    aplikator yang dapat digunakan 
    kembali, cucilah aplikator 
    dengan bersih, biasanya 
    dengan membuka apli
    kator dan mencuci nya 
    dengan sabun dan air 
    atau bersihkan sesuai
    dengan petunjuk dari 
    produsen yang tertera pada kemasan,
    tetapi jika  anda  menggunakan aplikator 
    sekali   pakai,   maka  buang  aplikator  di-
    tempat  sampah  yang  tertutup  dan jauh
    kan   dari  jangkauan  anak-anak  ataupun 
    hewan peliharaan. 

9. Cuci tangan anda 
    menggunakan sabun 
    dan air untuk  
    membersihkan obat
    yang mungkin menempel 
    ditangan. 

10.Lanjutkan  menggunakan  obat  sesuai 
      petunjuk dokter atau  pada label obat.
      Gunakan obat tanpa melewatkan hari 
      apapun, bahkan selama periode 
      menstruasi . Anda harus menggunakan  
      pembalut jika  periode menstruasi  
      datang  saat menggunakan obat ini. 
      Jangan gunakan tampon karena 
      dapat menyerap obat dan membuat 
      pengobatan  kurang efek�f.

Cara Penyimpanan
Tablet , Krim dan Ovula melalui 

Vagina

__________

__________

1.  Disimpan dalam wadah asli dan jangan 
    buang e�ket / label yang tertera.
2.  Disimpan  terlindung  dari  lembab dan 
    cahaya.  Untuk  Suppositoria   ovula  di
    simpan di lemari es (suhu 2-8° C)
3.  Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
4.  Setelah   di buka   obat  hanya boleh di
    gunakan  selama 30 hari. 
    Bila  telah lebih dari 30 hari, sebaiknya 
    obat   dibuang  meskipun masih belum 
    habis digunakan.

 
Perha�an
__________

1.  Iku� petunjuk yang tertera di label / 
    e�ket dengan seksama.
2.  Jangan lewatkan dosis.
3.  Gunakan obat hanya selama waktu 
     yang dianjurkan.

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker
di Apotek, jika ada pertanyaan 
tentang obat yang digunakan.

Segera ke Dokter/Puskesmas/
Rumah Sakit, jika gejala penyakit

tidak membaik setelah menggunakan
obat lebih dari 3 hari
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