
Navodilo za uporabo

Kaj je Gentiana violet in za kaj se uporablja

SESTAVA
1 ml raztopine vsebuje 10 mg metilrozanilinijevega klorida (Methzlrosanilinii 
chloridum).

POMOŽNE SNOVI 
PreËišËena voda, glicerol.

IZGLED 
Bistra, vijoliËna raztopina.

OPREMA 
©katla, 10 ml Gentiane violet v kapalni stekleniËki in navodilo za uporabo.

DELOVANJE 
Metilrozanilinijev klorid je antiseptik, uËinkovit proti nekaterim bakterijam in glivicam.

TERAPEVSKE INDIKACIJE 
Raztopina je primerna za uporabo na koži in sluznicah, za zdravljenje lokalnih 
bakterijskih in gliviËnih obolenj (soor).

Kaj morate vedeti, preden uporabite Gentiano violet 
−  Zdravila ne uporabljajte, Ëe ste preobËutljivi na katerokoli sestavino Gentiane 
 violet.
−  Zdravila ne uporabljajte neposredno na odprtih ranah, ker lahko zakrije resnost 
 poškodbe ter neposredno na sluznicah in ranah, ki zahtevajo kirurško obravnavo.
−  Izpostavljenost zdravilu, ki vsebuje metilrozanilinijev klorid, lahko poveËa tveganje 
 za nastanek raka.
−  Gentiana violet povzroËi vijoliËno obarvanost kože in sluznice, ki po doloËenem 
 Ëasu (dveh dneh) izgine. Raztopina obarva tudi oblaËila.
−  Pazite, da zdravilo ne zaide v oËi. V primeru, da se to vseeno zgodi, priporoËamo 
 takojšnje obilno izpiranje pod tekoËo vodo ali s fiziološko raztopino in posvet 
 z zdravnikom.
−  V primeru, da po nakljuËju zaužijete Gentiano violet, poišËite zdravniško pomoË. 
 Vzemite to navodilo s seboj.

UPORABA PRI NOVOROJEN»KIH, DOJEN»KIH IN OTROCIH
Pred uporabo se posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom.

NOSE»NOST IN DOJENJE 
Pred uporabo se posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pred uporabo natanËno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke!
Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, 
da vam bo kar najbolje koristilo.
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Posvetujte se s farmacevtom, Ëe potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
»e se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
»e kateri neželeni uËinek postane resen, ali Ëe opazite katerikoli neželeni uËinek, 
ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je Gentiana violet in za kaj se uporablja 
2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Gentiano violet 
3. Kako uporabljati Gentiano violet 
4. Možni neželeni uËinki
5. Shranjevanje Gentiane violet 
6. Dodatne informacije

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

GENTIANA VIOLET 1 %
(Gentianae violet sol. 1 per centum) • Dermalna raztopina, oralna raztopina

Kako uporabljati Gentiano violet 
Gentiana violet je namenjena za zunanjo uporabo. Raztopino namažite na obolelo
mesto z vatirano palËko veËkrat dnevno.

Možni neželeni uËinki 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi Gentiana violet neželene uËinke, ki pa se 
ne pojavijo pri vseh bolnikih.
Lahko povzroËi preobËutljivostne reakcije. V tem primeru prekinite zdravljenje. 
»e kateri neželeni uËinek postane resen, ali Ëe opazite katerikoli neželeni 
uËinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali 
farmacevta.
Posvetujte se tudi, Ëe opazite neželene uËinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
O neželenih uËinkih lahko poroËate tudi neposredno na: 
 Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoËke 
 Sektor za farmakovigilanco 
 Nacionalni center za farmakovigilanco 
 SlovenËeva 22 
 SI-1000 Ljubljana 
  Telefon: +386 (8) 2000 500 
  Faks: + 386 (8) 2000 510 
  e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si 
  spletna stran: www.jazmp.si 
S tem, ko poroËate o neželenih uËinkih, prispevate k zagotovitvi veË informacij 
o varnosti tega zdravila.

Shranjevanje Gentiane violet 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Zdravilo shranjujte dobro zaprto pri temperaturi do 25 °C.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden 
na ovojnini. 
Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
Zdravila ne smete izliti v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke.
O naËinu odstranjevanja zdravil, ki jih ne potrebujete veË, se posvetujte 
s farmacevtom.
Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.č

Dodatne informacije
Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.
Zdravilo je galenski izdelek. 
Zdravila ne uporabljajte za veterinarsko medicino na živalih za proizvodnjo živil.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec: 
Dolenjske lekarne Novo mesto, 
Galenski laboratorij, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Datum zadnje spremembe navodila: 06. 10. 2020.

Dolenjske lekarne Novo mesto • Galenski laboratorij
Kandijska cesta 1 • 8000 Novo mesto

GENTIANA VIOLET 1 %
galenski
laboratorij
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