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Ziaja Clotrimazolum 10 mg/ 1g, krem na skórę, 20 g
 

Cena: 5,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg/ 1g

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Wskazania

Grzybice skóry wywołane przez różne gatunki dermatofitów, w tym grzybica pachwin, dłoni, stóp, grzybica międzypalcowa,
łupież pstry.
Kandydoza skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.

Działanie
Przeciwgrzybicze, grzybobójcze.

Dawkowanie

Lek Clotrimazolum Ziaja przeznaczony jest do stosowania miejscowego.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca należy smarować cienką warstwą leku od 2 do 3 razy na dobę, lekko
wcierając.
Przeciętny czas trwania leczenia różni się w zależności od wielkości zmian chorobowych i ich umiejscowienia. Po ustąpieniu
objawów chorobowych leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 4 tygodnie.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład
Substancją czynną leku jest klotrymazol. Jeden gram kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.
Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, cetylu palmitynian, oktylododekanol, alkohol
cetostearylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Dopochwowo.

Działania niepożądane
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Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów) mogą wystąpić reakcje skórne (zaczerwienienia skóry, pieczenie, podrażnienie);
ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, ból oraz reakcje miejscowe, jak świąd i wysypka.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek stosowany na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z
lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne), dlatego też nie zaleca się ich stosowania podczas leczenia tym lekiem.
Nie należy stosować środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu co najmniej przez 5 dni po zastosowaniu leku.
Unikać kontaktu leku z oczami i ustami.
Klotrymazol może hamować działanie innych, miejscowo stosowanych leków przeciwgrzybiczych, szczególnie antybiotyków
polienowych, jak nystatyna, natamycyna. Klotrymazol osłabia działanie terapeutyczne amfoterycyny B.
Nie należy stosować leku podczas I trymestru ciąży. W pozostałym okresie ciąży stosować w przypadku, gdy w opinii lekarza
przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

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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