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Clotidal, krem dopochwowy, 35 g
 

Cena: 16,55 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg/g

Opakowanie 35g

Postać krem dopochwowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Opis
Clotidal, lek w postaci kremu dopochwowego wskazany u pacjentów w wieku powyżej 16 lat z substancją czynną klotrymazol, która
należy do grupy leków przeciwgrzybiczych.

Wskazania

Leczenie grzybiczego zapalenia (drożdżakowe zakażenie) błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie
pochwy, zakażenie żołędzi
prącia).

Działanie
Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować raz na dobę, przed snem, przez 6 kolejnych dni w następujący sposób:

Przed i po zastosowaniu umyć ręce.
Całkowicie wysunąć tłoczek aplikatora do wyczucia oporu.
Otworzyć tubę i połączyć aplikator z tubą. Przytrzymując je razem napełnić aplikator delikatnie ściskając tubę.
Odłączyć aplikator od tuby. Wprowadzić aplikator tak głęboko do pochwy jak to możliwe (najlepiej w pozycji leżącej z lekko
ugiętymi nogami) i wcisnąć tłoczek do całkowitego opróżnienia zawartości aplikatora.
Wyjąć aplikator i wyrzucić.

Skład
1 g kremu dopochwowego zawiera 10 mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze: cetylu palmitynian, oktylodekanol, polisorbat 60,
sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona.
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Przeciwwskazania

Uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Działania niepożądane
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, które mogą objawiać się między innymi niskim
ciśnieniem krwi (niedociśnienie), omdleniem, problemami z oddychaniem (duszność), opuchlizną (obrzęk) oraz pokrzywką. Może
wystąpić łuszczenie się skóry okolic narządów płciowych, swędzenie (świąd), wykwity skórne, zaczerwienienie (rumień), uczucie
dyskomfortu, pieczenie, podrażnienie, ból miednicy mniejszej, krwotok z narządów rodnych, ból brzucha.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie używać tamponów, irygacji pochwy, środków plemnikobójczych lub innych leków dopochwowych podczas stosowania tego
leku.
Jeżeli jednocześnie obecne jest zakażenie warg sromowych lub okolic sromu, oprócz stosowania kremu dopochwowego należy
również zastosować miejscowe leczenie (leczenie skojarzone) przy użyciu leku o właściwej formie farmaceutycznej (kremu).
W przypadku zakażenia pochwy oraz stosowania tego leku, zaleca się unikanie pochwowych stosunków płciowych, ze względu
na możliwość zakażenia partnera.
W przypadku wystąpienia objawów u partnera, takich jak swędzenie lub stan zapalny narządów płciowych, należy poinformować
o tym lekarza, ponieważ partner także może wymagać leczenia.
Nie należy stosować leku podczas miesiączki. Pełny cykl leczenia należy zakończyć przed rozpoczęciem menstruacji.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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