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Clotrimazolum Aflofarm, 10 mg/g, krem, 20 g
 

Cena: 3,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg/ g

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Opis
Clotrimazolum Aflofarm, lek w postaci kremu do stosowania miejscowego. Substancja czynna klotrymazol. Lek działa zwłaszcza na
drożdżaki i dermatofity.

Wskazania

Miejscowe leczenie:
- Grzybic stóp, pachwin, ciała, skóry między palcami, w tym grzybicy stóp z wtórnym zakażeniem (np. grzybica stóp u sportowców)
spowodowana przez dermatofity,
- Zakażeń grzybiczych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi) wywołanych
przez drożdżaki (zwanych także kandydozą),
- Łupieżu pstrego.

Działanie
Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie

Umyć i osuszyć miejsce chorobowe.
Cienką warstwę leku nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 razy na dobę (rano i wieczorem).
Stosować miejscowo.

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry – powinno trwać nie krócej niż 4 tygodnie, również w 3 przypadku ustąpienia objawów
choroby. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotem zakażenia. Ostre objawy choroby ustępują mniej więcej po tygodniu
stosowania leku.
Leczenie zakażeń grzybiczych błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych – powinno trwać od tygodnia do dwóch
tygodni.
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Skład
1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian,
oktylododekanol, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Pierwszy trymestr ciąży.
Uczulenie (nadwrażliwość) na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Clotrimazolum Aflofarm.
Zaburzenia czynności nerek.
Dzieci w wieku do 11 lat.
Dopochwowo ani do oczu.

Działania niepożądane
Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Rumień (silne zaczerwienienie skóry),
Wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze),
Pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),
Miejscowe zaczerwienienie, swędzenie, pryszcze, obrzęk,
Ogólna reakcja nadwrażliwości (objawiająca się między innymi wysypką, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła
utrudniającym oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością,
niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca).

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie zamrażać.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 28 dni.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dzieci w wieku do 11 lat i osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) mogą stosować lek tylko na zlecenie lekarza.

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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