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Fungotac, 10 mg/ml, krople do uszu, roztwór, 20 ml
 

Cena: 41,31 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg/ml

Opakowanie 20 ml

Postać krople do uszu, roztwór

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Wskazania
Grzybicze zakażenia ucha zewnętrznego i środkowego wywołane działaniem drożdży (z rodzaju Candida), pleśni (z rodzaju Aspergillus)
oraz innych grzybów.

Działanie
Przeciwgrzybiczne, zwalcza przyczynę zakażeń grzybiczych uszu.

Dawkowanie

Lek do stosowania miejscowego do ucha.
W przypadku zakażenia grzybiczego ucha: stosować do wnętrza ucha 2 lub 3 krople leku od dwóch do trzech razy na dobę.
Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie, aż do całkowitego
ustąpienia dolegliwości.

Skład
Substancją czynną leku jest klotrymazol. 1 ml roztworu zawiera 10 mg klotrymazolu.
Pozostałe składniki to: makrogol 400; kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH do 4,5-7,0), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH do
4,5-7,0).

Przeciwwskazania
Uczulenie na klotrymazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
Jeśli po zastosowaniu tego leku wystąpi reakcja alergiczna, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z
lekarzem. Objawami reakcji alergicznej mogą być omdlenia, osłabienie, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy,
gardła lub języka, wysypka (pokrzywka).
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Częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić pęcherze,
uczucie dyskomfortu i ból, obrzęk,
zaczerwienienie (rumień), podrażnienie, złuszczanie/łuszczenie się, świąd, wysypka, uczucie kłucia i pieczenia.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego do ucha.
Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.
W czasie ciąży stosowanie leku jest możliwe wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza.
U kobiet karmiących piersią stosowanie leku jest możliwe tylko na zlecenie i pod nadzorem lekarza.
Nie prowadzono badań dotyczących wpływu stosowania klotrymazolu na płodność u ludzi, jednak badania na zwierzętach nie
wykazały wpływu klotrymazolu na płodność.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

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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