
          Φαρμακοτεχνικά  Σκευάσματα για Ουρολογική και Ανδρολογική Χρήση 

Αλκαλοποίηση ούρων   (Αν.1.1) 

Potassium Citrate   

Citric Acid Monohydrate  
Water Purif ad  
 

Χρήσεις: Κυστινουρία, Ουρική λιθίαση 

Σημειώσεις: Να αραιώνεται σε αρκετή ποσότητα νερού λίγο πριν τη λήψη. Διατηρείται σε 

θερμοκρασία δωματίου. Να αποφεύγεται η ψύξη του διαλύματος. Ο ασθενής χρησιμοποιεί 

ph-μετρικό χαρτί μέχρι να επιτύχει το επιθυμητό ph (~6.7-7, η ακριβής τιμή ορίζεται από 

τον ιατρό). Συνήθης έναρξη θεραπείας με 2.5 ml x 3 φορές την ημέρα. Πρέπει να προηγηθεί 

μέτρηση ph πριν την έναρξη της θεραπείας. Για παιδιατρική χρήση, εφόσον είναι 

επιθυμητό, μπορεί να προστεθεί ζάχαρη. 

 

Οξινοποίηση των ούρων, διατήρηση άσηπτων ούρων, 
φωσφορική λιθίαση  (Αν.1.2) 

Caps L-Methionine   
 

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 caps x 3 φορές την ημέρα 

 

Στενώματα ουρήθρας (Αν.1.3) 

Vibramycin  

Hydrocortisone  

Lubricating Jelly ad.  
 

Σημειώσεις: Εφαρμόζεται μετά από επεμβάσεις στην ουρήθρα για να εμποδίσει τη 

δημιουργία στενωμάτων. Χρησιμοποιείται σύριγγα των 10 cc (χωρίς βελόνα). Διατηρείται 

στο ψυγείο για 10 ημέρες. 
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Ουρολιθιάσεις  (Αν.1.4) 

Extr. Rad. Rubiae Tinct. Spir. (7:1)  

Extr. Sem. Ammeos Visnagae Spir. (10:1)  
Extr. Herb. Virgaurae Spir. (6:1)  

Extr. Rad. Taraxaci cum Herb Spir. (5:1)  

Aescin  
Excip. q.s.  
 

Σημειώσεις: Για αποβολή άμμου και μικρών λίθων. Χρήση μετά από λιθοτριψίες και εφ 

όσον το επιτρέπει το μέγεθος των θρυμμάτων (εκτίμηση του ιατρού).Συνήθης δοσολογία 2 

caps x 3 φορές την ημέρα για 10 ημέρες. 

 

Χρόνιες αμικροβιακές προστατίτιδες  (Αν.1.5) 

Ichthammol (Ichthyol Natrium)  

Novata BCF q.s. ad  
 

Σημειώσεις: Υπόθετα. Συνήθης δοσολογία 1 supp. x 2 φορές την ημέρα. 

 

Αντισηψία ουροποιητικού  (Αν.1.6) 

Susp. Nitrofurantoin   
 

Σημειώσεις: Σιρόπι  για παιδιά και ενήλικες που δυσκολεύονται στην κατάποση. Για 

παιδιατρική χρήση απαιτείται προσαρμογή στην περιεκτικότητα. Δοσολογία σύμφωνα με 

την οδηγία του ιατρού. 
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Υπογονιμότητα, ασθενοσπερμία, διαταραχές 
ρευστοποίησης σπέρματος, ολιγοσπερμία, τερατοσπερμία   
(Αν. 2.1) 

L- Arginine  

Zinc Sulphate  

Pyridoxine HCL  
Vitamine E dry powder (50%)  

Magnesium Carbonate  

Selenium  
Aerosil Excip.  
 

L-Carnitine  
 

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 Caps x 3 φορές την ημέρα για το μίγμα αργινίνης. Για 

ταχύτερα αποτελέσματα χορηγείται παράλληλα καρνιτίνη με συνήθη δοσολογία 2 

gr/ημέρα. 

 

Ήπια στυτική δυσλειτουργία   (Αν.2.2) 

Damiana feuille   
Pyridoxine HCl  

Vitamine E dry powder  

Zinc Sulphate   
Ginseng Radix  

Excip q.s.  
 

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 caps x 3 φορές την ημέρα. Το ίδιο σκεύασμα γίνεται με 

προσθήκη ιοχιμβίνης με συνήθη δοσολογία 1 caps x 2 φορές την ημέρα. 

 

Ήπια στυτική δυσλειτουργία. Ασθενοσπερμία   (Αν.2.3) 

L-Arginine HCl  
Vitamine E dry powder (50%)  
 

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 caps x 3 φορές την ημέρα. 
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Στυτική δυσλειτουργία (Αν.2.4) 

Yohimbine powder  

Excip q.s.  
 

Σημειώσεις: Παρασκευάζεται σύμφωνα με την περιεκτικότητα που επιλέγει ο ιατρός. 

Συνήθης δόση από 5 mg έως 12 mg. H δοσολογία εξατομικεύεται. Ασφαλής δόση τα 5 mg x 

3 φορές την ημέρα. Αντενδείκνυται σε νεφρική και υπατική ανεπάρκεια. 

 

Στυτική δυσλειτουργία – Ενέσιμα  (Αν.2.5) 

Alprostadil (PGE1)  
 

Papaverine 4%  

PGE1  
 

Papaverine 4%  

Phentolamine 1%  

PGE1  
 

Papaverine 4%  
Phentolamine 1%  

PGE1 (4-1-0.2)  
 

Σημειώσεις: Οι μονάδες επιλέγονται από τον ιατρό μετά από δοκιμή. Παρασκευάζονται σε 

προγεμισμένες σύριγγες ή σε αμπούλες. Διατηρούνται στο ψυγείο για ένα μήνα. 

 

Θεραπεία κονδυλωμάτων  (Αν.3.1) 

Podophyllin  
Benzoin Tinct.  
 

Σημειώσεις: Προσοχή- Καυστικό διάλυμα. Εφαρμογή συνήθως μία φορά την ημέρα. 
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Διάγνωση κονδυλωμάτων  (Αν.3.2) 

Sol. Acid Acetic   
 

Σημειώσεις: Για ιατρική χρήση μόνο! Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και τους 

βλεννογόνους. Παρασκευάζεται σε περιεκτικότητες από 5% έως 8%. 

 

Αιματώματα, Οιδήματα  (Αν.3.3) 

Heparin Sodium Ointment  
 

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία, εφαρμογή 1-2 φορές την ημέρα. 

 

Στυπτική επουλωτική κρέμα μετά από μικροεπεμβάσεις   
(Αν.4.1) 

Almond Oil  
Germ Oil  

Sorbitol  

Calamine  
Salcare AST  

Water ad.  
 

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία – εφαρμογή 2 φορές την ημέρα. 

 

Έλκη από κατακλίσεις (Αν.4.2) 

Zinc Paste  
 

Σημειώσεις: Εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία επαφής του σώματος του ασθενούς με το 

στρώμα. Κατάλληλο για πρόληψη και για ανοιχτά έλκη. Για έλκη με μεγάλο βάθος υπάρχει 

δυνατότητα προσθήκης μετρονιδαζόλης σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.  
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Gel για υπερηχογραφικές εξετάσεις  (Αν.4.3) 

Lubricating Gel  
 

Σημειώσεις: Για χρήση σε ιατρεία. Ποσότητα κατόπιν συννενοήσεως. 

 

 

 

 


