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Clotrimazolum 1% krem 20 g (Glaxo)
 

Cena: 5,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Kremy

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Clotrimazolum w postaci kremu jest produktem działającym przeciwgrzybiczo, którego składnikiem czynnym jest klotrymazol, czyli
pochodna imidazolu. Po aplikacji na skórę substancja czynna kremu wnika do naskórka, gdzie hamuje wzrost oraz podziały komórkowe
grzybów, a dodatkowo prowadzi do ograniczenia czynności ich błon komórkowych. Na co jest krem Clotrimazolum? Wskazaniem do
stosowania leku jest miejscowe leczenie grzybicy skóry rąk i stóp, a jeśli do infekcji przyczyniają się dermatofity, to także grzybicy
tułowia, nóg i podudzi, a także leczenie łupieżu pstrego. Lek Clotrimazolum może być stosowany również do leczenia infekcji skóry i
błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych. Można go zatem wykorzystać do infekcji drożdżakowych napletka i żołędzi, a także
warg sromowych. Funkcją leku Clotrimazolum jest zabijanie grzybów, co jest szczególnie skuteczne w stosunku do drożdżaków i
dermatofitów.

W opakowaniu znajduje się 20 g leku Clotrimazolum. W skład 1 g leku wchodzi 10 mg klotrymazolu oraz składniki pomocnicze. Zanim
pacjent zastosuje lek Clotrimazolum, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, gdzie przedstawiono między
innymi zalecane dawkowanie Clotrimazolum. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać dawkowania leku określonego w
ulotce. Zaleca się nakładanie cienkiej warstwy kremu na zmienione chorobowo obszary ciała w częstotliwości 2–3 razy. Jednocześnie 
lekiem Clotrimazolum powinny być leczone wszystkie obszary objęte procesem chorobowym. Terapia lekiem przeciwgrzybiczym 
Clotrimazolum powinna trwać około 2–4 tygodnie, nawet jeśli objawy pacjenta ustąpią nieco wcześniej. Nie należy przerywać jej zbyt
wcześnie, gdyż grozi to nawrotem zakażenia. Jeśli pacjent będzie przyjmować lek przez 7 dni, a jego objawy nie ustąpią lub nasilą się,
powinien skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować dawek leku większych od wskazanych.

W czasie stosowania leku Clotrimazolum mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta się one pojawiają. Lek
Clotrimazolum z nieznaną częstotliwością powoduje reakcje uczuleniowe, do których można zaliczyć między innymi pokrzywkę,
omdlenie, spadek ciśnienia krwi, a także duszności. Inne możliwe skutki uboczne leku Clotrimazolum to wysypka i pieczenie, a także
świąd i uczucie dyskomfortu bądź bólu. Lek może też powodować kłucie, obrzęk lub pęcherze, poza tym może przyczyniać się do
powstania podrażnienia lub rumienia. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek objawy niepożądane leku Clotrimazolum, powinien
skonsultować się z lekarzem.

Lek Clotrimazolum ma przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na jego
składniki czynne lub pomocnicze. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią również nie powinny stosować Clotrimazolum.
Lek nie powinien być połykany ani mieć kontaktu z oczami. Poza tym produkt leczniczy może mieć niekorzystny wpływ na mechaniczne
środki antykoncepcyjne, które są wykonane z lateksu.
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Skład
1 g kremu Clotrimazolum zawiera:

substancję czynną: klotrymazol (Clotrimazolum) 10 mg,
substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, olbrot syntetyczny,
alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Clotrimazolum to lek przeciwgrzybiczy w formie kremu, który dostępny jest w aptekach bez recepty. Lek przeznaczony jest do
stosowania miejscowego wyłącznie w obrębie skóry zmienionej chorobowo. Substancja czynna, klotrymazol, wykazuje działanie
przeciwdrobnoustrojowe – zabija większość grzybów, które wywołują zakażenia. Po aplikacji krem Clotrimazolum wnika do naskórka, a
następnie hamuje wzrost i podział komórek grzybów, a także ogranicza czynność błon komórkowych drobnoustrojów. Preparat działa
głównie na drożdżaki i dermatofity.
Lek Clotrimazolum jest wskazany do stosowania w przypadku:

grzybicy skóry: dłoni i stóp, tułowia, nóg i podudzi, które wywołane są przez następujące dermatofity: Trichophyton rubrum,
Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis;
łupieżu pstrego, który wywołany jest przez Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare lub Pityrosporum ovale);
zakażeń drożdżakowych skóry oraz błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych, napletka lub żołędzi),
które wywołane są przez Candida vulvitis lub Candida balanitis.

Dawkowanie
Lek Clotrimazolum stosowany jest miejscowo na skórę, na którą aplikujemy cienką warstwę kremu. Zalecana dawka wynosi 2 lub 3
warstwy preparatu na dobę. Lek Clotrimazolum należy stosować równocześnie na wszystkie zakażone partie ciała przez okres od 2 do 4
tygodni, nawet wtedy, gdy objawy choroby ustąpią. W przeciwnym wypadku może dojść do nawrotu choroby. Jeśli objawy grzybicy
nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach od rozpoczęcia stosowania leku Clotrimazolum, zaleca się ponowną kontrolę u lekarza.

Lek Clotrimazolum należy zawsze stosować na czystą i suchą skórę. Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Nie
stosować na rany oraz uszkodzoną skórę. Jak do tej pory nie zostały odnotowane przypadki przedawkowania leku Clotrimazolum, pod
warunkiem, że jest on stosowany zgodnie ze wskazaniami, a także zalecanym sposobem użycia i dawkowaniem.

Przeciwwskazania
Lek Clotrimazolum nie powinien być stosowany u osób, u których:
występuje nadwrażliwość na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

są w okresie ciąży;
są w trakcie laktacji.

Co ważne, klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe narządów płciowych może niekorzystnie wpływać na mechaniczne
środki antykoncepcyjne z lateksu, a także osłabiać ich skuteczność.

Działania niepożądane
Lek Clotrimazolum może powodować objawy miejscowego podrażnienia skóry. Jeśli objawy te nasilają się lub nie ustępują po kilku
dniach, należy zaprzestać stosowania preparatu leczniczego.

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.
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