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ČO JE INFEKCIA ĽUDSKÝM
PAPILOMAVÍRUSOM (HPV)?

Ľudský papilomavírus (HPV) je zodpovedný za
najčastejšie sa vyskytujúcu pohlavne prenosnú
infekciu na svete. HPV má v klasiﬁkácii jednak
nízkorizikové typy vírusu, ktoré spôsobujú
genitálne bradavice, ale aj vysoko rizikové
typy vírusu, ktoré dokážu spôsobiť rozvoj
prekanceróznych lézií a karcinómov vulvy,
vagíny, krčka maternice a konečníka.
Do kontaktu s HPV sa dostane osem z desiatich
pohlavne aktívnych žien. Viac ako 80 % týchto
infekcií sa spontánne vylieči v priebehu
niekoľkých rokov.
Infekciu HPV si bežne pacientka nevšimne,
pokiaľ nemá žiadne príznaky a imunitný
systém organizmu vírus nakoniec odstráni.
V týchto prípadoch infekcia nespôsobuje
žiadne riziko.
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AKO SOM SA INFIKOVALA ĽUDSKÝM
PAPILOMAVÍRUSOM (HPV)?

Hlavný spôsob prenosu infekcie HPV je
pohlavný styk (s vaginálnou či análnou
penetráciou alebo aj bez nej). Ktokoľvek, kto je
pohlavne aktívny, sa môže inﬁkovať vírusom
HPV, dokonca aj v monogamnom pohlavnom
vzťahu.
Použitie kondómu ochráni pred infekciou HPV
v 70 % prípadoch.
Po inﬁkovaní môže vírus zostať dlhší čas
neaktívny, čo znamená, že môže unikať
detekcii aj roky po vzniku infekcie.
Po stanovení diagnózy HPV nie je
možné určiť, kedy a od koho pacient
infekciu dostal.
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AKO OVPLYVŇUJE
MOJE ZDRAVIE?

Väčšina ľudí sa počas života inﬁkuje vírusom
HPV, nemajú z toho však žiadne negatívne
účinky ani žiadne príznaky.
V 10 – 15 % prípadoch môže infekcia HPV
pretrvávať bez toho, aby ju imunitný systém
vášho organizmu eliminoval. Pretrvávajúca
infekcia HPV môže spôsobiť vznik lézií
v bunkách, ktoré sa časom môžu rozvinúť do
rakoviny.
Krčok maternice je oblasť pohlavných
orgánov, ktorá je najviac ohrozená
pretrvávajúcou infekciou HPV, preto je aj
náchylnejšia na rozvoj rakoviny.

MATERNICA
KRČOK
VAGÍNA

Známe faktory z hľadiska pretrvávajúcej
infekcie HPV a potenciálneho rozvoja do
karcinómu krčka maternice sú:
• Typ vírusu (niektoré typy HPV vírusov pretrvávajú dlhšie
než iné)
• Fajčenie
• Nedostatočnosť imunitného systému
• Vysoký počet tehotenstiev
• Užívanie hormonálnej antikoncepcie veľmi dlhý čas
• Infekcia inými pohlavne prenosnými ochoreniami,
predovšetkým chlamýdiami
• Veľký počet pohlavných vzťahov bez používania kondómu
• Nevyvážená vaginálna ﬂóra

Rakovina krčka maternice je menej
častá, ale závažná komplikácia,
ktorá je dôsledkom bežnej
a benígnej infekcie HPV.
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DÁ SA LIEČIŤ?

Na prevenciu infekcie existujú vakcíny,
ktoré sú veľmi účinné z hľadiska ochrany
pred hlavnými typmi HPV. Vakcína sa vo
všeobecnosti podáva dievčatám vo veku
9 až 14 rokov.
Ak vezmeme do úvahy, že pri vzniku 99 %
prípadov rakoviny krčka maternice zohráva
úlohu infekcia HPV, prevencia a liečba vírusom
spôsobených lézií je nevyhnutná na zabránenie
progresie do rakovinového ochorenia. Práve
preto je pravidelné vyšetrenie u gynekológa
(PAP test, cytológia, cervikálny ster)
nevyhnutné na identiﬁkáciu prekancerózy.
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ČO BY SOM MALA ROBIŤ ĎALEJ?

Patologický výsledok cytológie znamená, že
môžete mať prekancerózu krčka a mali by ste
absolvovať podrobnejšie vyšetrenie, aby sa toto
podozrenie mohlo potvrdiť.
Ak sa prítomnosť lézie potvrdí, budete
potrebovať dôslednejšie sledovanie. Užitočná
bude aj lokálna liečba (vaginálny gél)
s obsahom prírodných zložiek, ktoré pomáhajú
zahojiť lézie a eliminovať vírus.
Ak nastane progresia lézie, môže byť potrebná
chirurgická liečba na jej odstránenie.
Ohľadne najvhodnejšieho postupu po
stanovení diagnózy prekanceróznej lézie sa
poraďte so svojím gynekológom.
V rámci prevencie je nevyhnutná vhodná
frekvencia gynekologických kontrol.
Pred použitím prípravku si v príbalovom letáku
pozorne prečítajte poučenie o jeho správnom
používaní.
Podrobnejšie informácie Vám poskytneme
na adrese: Gedeon Richter Slovakia, s. r. o.,
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava.
tel.: 02/5020 5801, www.richter.sk,
e-mail: richtergedeon@richterg.sk

Vaginálny gél

Ak vám bola diagnostikovaná infekcia
HPV, k dispozícii je nechirurgická
liečba vo forme vaginálneho gélu
(v kanylách s jednou dávkou)
s dobrým bezpečnostným proﬁlom1,
ktorá zlepšuje stav vaginálneho
prostredia.
Účinnosť reepitelizačného
a vyvažovacieho účinku na vaginálnu
ﬂóru bola klinicky potvrdená
z hľadiska prevencie a liečby lézií
spôsobených HPV po 6 mesiacoch
používania.

Viac informácií o infekcií HPV, jej
následkoch a liečbe získate od
svojho gynekológa.

1. Vigilance data on ﬁle. Procare Health SL 2018.

Vaginálny gél

PRÍRODNÝ
100 % BEZ HORMÓNOV
Reepitelizačný gél na prevenciu
a podpornú liečbu lézií spôsobených
ľudským papilomavírusom (HPV):
Predchádzanie rizika vzniku cervikálnych lézií
Reparácia cervikálnych lézií
Obnovenie rovnováhy vaginálnej ﬂóry
Zlepšenie vaginálneho zdravia

Kanyly s jednou
dávkou

Návod na použitie:

2. až 6. mesiac:
každý druhý deň, následne
vysadiť počas menštruácie,
ak ju pacientka má
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Výrobca: PROCARE HEALTH IBERIA S. L., Av. Miguel Hernandez, 21,
46450 Benifayo, Valencia, Španielsko
Distribútor: Gedeon Richter Slovakia, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08
Bratislava. tel.: 02/5020 5801,
www.richter.sk, e -mail: richtergedeon@richterg.sk
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Prvý mesiac:
každý deň počas 21 za sebou
nasledujúcich dní, následne
vysadiť počas menštruácie,
ak ju pacientka má
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Do vagíny vložte aplikátor s jednorazovou dávkou, podľa
možnosti pred spaním. S liečbou začnite po menštruácii.
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