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Clotidal 10 mg/g krem dopochwowy 35 g + 6 aplikatorów
 

Cena: 14,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Kremy

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Clotidal jest przeznaczony do miejscowego leczenia:

Grzybiczego zapalenia błon śluzowych narządów płciowych wywołanego przez drożdżaki (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie
pochwy).
Zakażenie żołędzi prącia przez drożdżaki (Candida).

Skład

Substancją czynną leku jest klotrymazol (Clotrimazolum).
1 g kremu dopochwowego zawiera 10 mg klotrymazolu.

Substancje pomocnicze: cetylu palmitynian, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, alkohol
cetostearylowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Drożdżyca pochwy:
Krem dopochwowy należy nakładać przy użyciu aplikatora, starając się umieścić go tak głęboko we wnętrzu pochwy jak to możliwe, raz
na dobę, przed snem, przez 6 kolejnych dni.
Krem najlepiej wprowadzać w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami.
Zakażenie żołędzi przez drożdżaki (Candida):
Krem należy stosować 2 do 3 razy na dobę nakładając cienką warstwę i lekko wcierając w miejsca zmienione chorobowo. Typowy okres
kuracji to 1 do 2 tygodni.

Pacjent powinien zwrócić się do lekarza, jeżeli objawy nie zmniejszą się w ciągu 3 dni lub utrzymują się dłużej niż 7 dni a także
jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpiły co najmniej 2 epizody infekcji grzybiczych sromu i pochwy lub jeżeli pacjentka lub
jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową.
Leczenia nie należy stosować podczas miesiączki. Pełny kurs leczenia należy zakończyć przed rozpoczęciem menstruacji.
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Podczas stosowania tego produktu leczniczego nie należy stosować tamponów, irygacji pochwy, środków plemnikobójczych
oraz innych produktów dopochwowych.
W przypadku infekcji pochwy oraz stosowania tego produktu leczniczego zaleca się unikanie pochwowych stosunków płciowych
ze względu na możliwość zakażenia partnera.
W czasie ciąży należy używać tabletek dopochwowych umieszczanych w pochwie bez konieczności użycia aplikatora.
Jeżeli jednocześnie obecne jest zakażenie warg sromowych lub okolic sromu, oprócz stosowania kremu dopochwowego, należy
również zastosować miejscowe leczenie (leczenie skojarzone) przy użyciu produktu o właściwej formie farmaceutycznej
(kremu). Partner seksualny także powinien poddać się leczeniu miejscowemu jeżeli występują takie objawy jak świąd, stan
zapalny itd.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane
Następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem klotrymazolu zidentyfikowano po wprowadzeniu go do obrotu. Jako że
działania te są dobrowolnie zgłaszane przez populację o nieokreślonej wielkości, nie zawsze możliwe jest wiarygodne określenie
częstości ich występowania.
Zaburzenia układu immunologicznego:
reakcje alergiczne (omdlenia, niedociśnienie, duszność, pokrzywka).
Zaburzenia przewodu pokarmowego:
ból brzucha.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
łuszczenie się skóry okolic narządów płciowych, świąd, wysypka skórna, obrzęk, rumień, dyskomfort, pieczenie, podrażnienie, ból
miednicy mniejszej, krwotok
z narządów rodnych.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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