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Clotrimazolum 1% sol 15 ml (Medana)
 

Cena: 7,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Płyny na skórę

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Clotrimazolum w postaci 1% roztworu na skórę od firmy Medana Pharm jest produktem przeznaczonym do stosowania
zewnętrznego. Mogą z niego korzystać pacjenci dorośli i młodzież od 12. roku życia, a jego stosowanie u dzieci młodszych jest możliwe
wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza. Składnik czynny leku ma w niskich stężeniach działanie grzybostatyczne, a w wysokich –
grzybobójcze.

Na co jest płyn na skórę Clotrimazolum? Wskazaniem do stosowania leku są grzybice skóry głowy oraz tułowia. Lek można
wykorzystać w przypadku grzybicy stóp, dłoni, a także pachwin. Mogą z niego korzystać osoby cierpiące na grzybicę strzygącą oraz
zanokcicę. Poza tym można wykorzystać go w walce z łupieżem pstrym oraz rumieniowatym. Wskazaniem do stosowania leku
Clotrimazolum w postaci roztworu są też infekcje błon śluzowych jamy ustnej grzybami drożdżopodobnymi. Składnikiem czynnym leku
jest klotrymazol. To środek przeciwgrzybiczy, pomocny w zwalczaniu grzybów patogennych przyczyniających się do infekcji grzybiczych
u ludzi. Substancja czynna leku działa poprzez hamowanie syntezy ergosterolu, który stanowi składnik błony komórkowej grzybów. Lek
przyczynia się zatem do zaburzeń przepuszczalności błony komórkowej grzybów, a w konsekwencji – do lizy komórek grzybowych.

W opakowaniu znajduje się 15 ml płynu na skórę Clotrimazolum. W skład 100 ml płynu wchodzi 1,0 g klotrymazolu oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do jego opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, 
zalecane dawkowanie Clotrimazolum to wcieranie w chorobowo zmieniony obszar ciała kilku kropli płynu Clotrimazolum z
częstotliwością 2–3 razy dziennie. Gdy ostre objawy infekcji ustąpią, lek wciąż powinien być stosowany przez przynajmniej 4 tygodnie,
tak aby symptomy choroby całkowicie ustąpiły. Jeśli pacjent zmagał się z grzybicą stóp, lek należy stosować przez kolejne 2 tygodnie po
ustąpieniu objawów, aby nie doszło do nawrotu choroby.

W czasie stosowania leku Clotrimazolum w postaci płynu na skórę u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane.
Rzadko lek powoduje reakcje uczuleniowe. U pacjenta może wystąpić pieczenie i odczyn uczuleniowy. Poza tym lek może przyczyniać
się do podrażnienia (przemijającego) w miejscu aplikacji oraz do kłucia. Bardzo rzadkie skutki uboczne leku Clotrimazolum to natomiast
rumień uogólniony, wysypka, pokrzywka i obrzęk. Lek może sprawiać, że naskórek będzie się złuszczać lub pękać.
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Istnieją także przeciwwskazania do stosowania roztworu Clotrimazolum, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Lek nie jest
wskazany przy nadwrażliwości na klotrymazol bądź którykolwiek z pomocniczych składników produktu. Roztwór nie powinien być też
nakładany w okolice oczu. Nie jest on przeznaczony dla pacjentek w I trymestrze ciąży (a w II i III trymestrze powinien być stosowany
wyłącznie na wyraźne wskazanie lekarza). Leku nie należy przyjmować doustnie ani aplikować go pod opatrunek okluzyjny.

Opis
Płyn na skórę. Każdy ml płynu na skórę zawiera 10 mg klotrymazolu.

Składniki
Clotrimazole

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. Swędzących chorych miejsc na skórze nie należy drapać, powoduje to bowiem
rozprzestrzenianie się grzybicy. Należy unikać noszenia ubrań i obuwia nie przepuszczającego wilgoci i ciepła. Po myciu i kąpieli miejsca
chorobowo zmienione, należy dokładnie osuszyć. Odzież stykającą się ze zmianami chorobowymi i ręczniki, należy zmieniać codziennie i
prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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