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Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls28096/2006

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

                                      DETTOLMED 4,8%  ANTISEPTICKÝ ROZTOK
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU KOŽNÍHO ROZTOKU

POUZE K ZEVNÍMU PODÁNÍ

Důležité informace o složkách přípravku Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, 
koncentrát pro přípravu kožního roztoku

Léčivou látkou tohoto přípravku je chloroxylenol 4,8% , který může vyvolat podráždění kůže.

Přípravek se musí před použitím naředit vodou.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Dettolmed 4,8% 
antiseptický roztok musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický   
            roztok užívat
3. Jak se přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DETTOLMED 4,8% ANTISEPTICKÝ ROZTOK A K ČEMU 
SE POUŽÍVÁ 

Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního roztoku se po naředění 
vodou mění v mléčně zabarvený roztok. Požívá se jako místní antiseptický a desinfekční 
přípravek pro čištění a ošetření menších ran, např. řezné rány, odřeniny a bodnutí či kousnutí 
hmyzem.

Přípravek je koncentrát a před použitím musí být naředěn.

Nepoužívejte přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu 
kožního roztoku v neředěné formě

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DETTOLMED 4,8% ANTISEPTICKÝ ROZTOK, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU 
KOŽNÍHO ROZTOKU UŽÍVAT
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Nepoužívejte u dětí mladších 12 měsíců.

Nepoužívejte Dettolmed
- Pokud trpíte ekzémem (kožní onemocnění, kdy je kůže suchá a olupuje se).
- Pokud trpíte alergií nebo jste přecitlivělí na chloroxylenol nebo kteroukoli jinou 

složku přípravku Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu 
kožního roztoku.

Nepoužívejte v oblasti očí, uší, nosu nebo úst.

V případě polknutí tohoto přípravku vypláchněte ústa a vypijte hodně vody nebo mléka.     
V případě náhodného kontaktu s očima je ihned vypláchněte velkým množstvím studené 
vody. V obou případech byste měli konzultovat lékaře.

Při použití v neředěné formě smyjte přípravek z povrchu kůže a v případě jakékoli kožní 
reakce konzultujte lékaře.

Vzájemné užití s jinými léčivými přípravky
Specifické studie nebyly provedeny, proto užití přípravku přípravku Dettolmed 4,8% 
antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního roztoku s jakýmkoli jiným přípravkem 
pro místní použití nelze doporučit.

Těhotenství a kojení
Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního roztoku lze používat 
v těhotenství pod lékařským dohledem. Nedoporučuje se podávat Dettolmed na kůži prsou 
během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního roztoku neovlivňuje 
schopnost řídit či obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK  DETTOLMED 4,8% ANTISEPTICKÝ ROZTOK, 
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU KOŽNÍHO ROZTOKU  UŽÍVÁ

Pouze ke kožnímu podání.

Rány, pokousání, odřeniny a bodnutí hmyzem - nařeďte 50 ml koncentrátu přípravku 
Dettolmed na 1 litr vodou (roztok 1:20) a tímto roztokem opláchnete postiženou plochu. Poté 
pokryjte gázou nebo mulem.

Přípravek je určený pro dospělé a děti starší 12 měsíců.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého <lékaře 
nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, 
koncentrát pro přípravu kožního roztoku nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 ošetřených jedinců).
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V případě ošetření kožních ran se vyskytly kožní reakce jako například podráždění kůže, 
vyrážky, progresivní degenerace kůže, bolestivé záněty v místě podání. Dále se vyskytly 
záněty, změny zbarvení kůže, svědění, šupinatění, olupování kůže a pálení kůže. Také byla
hlášena ztráta ochlupení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému  lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DETTOLMED 4,8% ANTISEPTICKÝ ROZTOK, 
KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU KOŽNÍHO ROZTOKU UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního roztoku
nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku (exp.). Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Přípravek by  měl být použit ihned po naředění.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního 
roztoku obsahuje

- léčivou látkou je chloroxylenolum 4,8 mg ve 100 mg koncentrátu pro přípravu 
kožního roztoku

- pomocnými látkami jsou: borovicová silice, isopropylalkohol, ricinové mýdlo, 
karamel (E150(c)) a čištěná voda

Jak přípravek Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního 
roztoku vypadá a co obsahuje toto balení

Dettolmed 4,8% antiseptický roztok, koncentrát pro přípravu kožního roztoku je čirá, 
jantarově zbarvená tekutina. Po naředění vodou se mění v mléčně bílý roztok. 
Přípravek je dostupný v balení: 125 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml a 1250 ml. 
(Na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci :

Výrobce: 

Reckitt Benckiser (UK) Limited
Swindon, Wiltshire
Velká Británie
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Hull
Velká Británie
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Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Dettolmedical Chloroxylenol 4.8%
Česká republika Dettolmed  4,8% antiseptický roztok
Slovensko Dettolmed  4,8% antiseptický roztok
Norsko Dettomed
Finsko Dettolmed
Irsko Dettol Med
Švédsko Dettolmed
Polsko Dettol Med
Francie Dettollin
Nizozemsko Dettol Med Chloroxylenol
Portugalsko Detmed
Slovinsko Dettol Med
Lucembursko Dettolmedical Chloroxylneol 4.8%

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.5.2010.




