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Příbalová informace – 

Informace pro uživatele

Informace o použití, čtěte pozorně!

 AJATIN PROFARMA tinktura
 kožní roztok 
Benzododecinii bromidum

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým 
rozprašovačem
 kožní roztok 
Benzododecinii bromidum
  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 Profarma-Produkt, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Česká Republika

      
   

Složení

Léčivá  látka:

 Benzododecinii bromati solutio 10% 100g v 1000ml roztoku

Pomocné látky:

 Ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť 311.

Indikační skupina

 Antiseptikum a dezinficiens

Charakteristika

 Ajatin je přípravek, který ničí choroboplodné zárodky. Je určen pro vnější 

použití.
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Indikace

 Přípravek je určen k  dezinfekci běžných povrchových poranění pokožky.

 U závažných, hlubokých poranění je nutno rady lékaře. Přípravek mohou 

užívat dospělí i děti a mladiství.

Kontraindikace

 Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na účinnou látku či 

pomocné látky a na látky stejné chemické skupiny. 

Nežádoucí účinky

 Přípravek je obvykle dobře snášen, jen výjimečně se, u přecitlivělých osob 

nebo po opakovaném použití, mohou na pokožce objevit vyrážky různého 

charakteru a intenzity.

 Při případném objevení nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí 

se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce

 Účinky přípravku Ajatin a jiných současně používaných přípravků se mohou 

navzájem ovlivňovat. Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek. Není vhodná 

kombinace Ajatinu se silně oxidujícími látkami (např. peroxid vodíku).

Způsob použití

 Důkladně potřete pokožku plně prosáklým tampónem, po ošetření pokožky je

třeba počkat do zaschnutí tinktury. U balení opatřených mechanickým 

rozprašovačem se přípravek aplikuje ze vzdálenosti 10 cm od plochy určené 

k dezinfekci.
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Upozornění

 Při podráždění pokožky je nutno použít dezinfekční prostředek jiného 

chemického složení. Barevná složka přípravku zbarvuje trvale některé 

plastické hmoty a vlákna.

Z pokožky se odstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.

V případě kožního onemocnění se o užívání přípravku poraďte s lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15 – 25 °C. Chraňte před mrazem.

Chraňte před mrazem (při nižší teplotě se tvoří sraženina).

. 

Varování

 Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je 

vyznačena na obalu. Přípravek musí být uložen mimo dosah dětí.

Balení

 10ml tinktury

 25ml tinktury

 50ml tinktury

1000ml tinktury (pouze přípravek bez mechanického rozprašovače)

Datum poslední revize: 31.3.2010
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