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Clotrimazolum hasco 1% krem 20 g
 

Cena: 3,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Kremy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Clotrimazolum Hasco w formie kremu to produkt przeznaczony do miejscowej aplikacji na skórę objętą infekcją grzybiczą.
Substancją czynną leku jest klotrymazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze, przyczyniając się do hamowania rozwoju
większości gatunków grzybów infekujących ludzką skórę. Klotrymazol to nierozpuszczalna w wodzie pochodna imidazolu, która
stosowana miejscowo hamuje biosyntezę ergosterolu, będącego składnikiem budulcowym błony komórkowej grzybów. W konsekwencji
prowadzi to do nieszczelności błony komórkowej grzybów, a następnie do ich obumierania.

Wskazaniem do stosowania Clotrimazolum Hasco są grzybicze zakażenia skóry różnego pochodzenia, w tym infekcje grzybicze
powodowane przez drożdżaki, dermatofity, pleśniaki i inne gatunki. Krem stosowany może być między innymi w przypadku infekcji
grzybiczej dłoni i stóp, pachwin i tułowia, a dodatkowo wskazania do jego użycia obejmują łupież pstry. Clotrimazolum Hasco w formie
kremu może być stosowany również w przypadku kandydozy skóry i błon śluzowych, która obejmuje zewnętrzne narządy płciowe. Może
być pomocny w przypadku infekcji Candida vulvitis oraz Candida balanitis. Funkcją Clotrimazolum Hasco jest hamowanie rozwoju
grzybów, a tym samym walka z infekcją grzybiczą. Składnik czynny kremu przenika przez warstwę rogową naskórka, jednocześnie nie
przenikając całkowicie przez pozostałe warstwy skóry.

Produkt Clotrimazolum Hasco dostępny jest w formie białego kremu w aluminiowej tubie. Jedno opakowanie zawiera 20 g kremu. W
jego skład wchodzi substancja czynna, czyli klotrymazol, a także substancje pomocnicze. Krem należy stosować zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w ulotce lub zaleceniami lekarza. Najczęściej zaleca się nanoszenie cienkiej warstwy kremu na zmienioną
chorobowo skórę i delikatne wcieranie produktu w częstotliwości 2-3 razy na dobę. Gdy ostre objawy choroby ustąpią, leku nie powinno
się odstawiać – zaleca się kontynuowanie terapii jeszcze przez minimum miesiąc.

Lek jest zazwyczaj dobrze tolerowany, jednak może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane. Skutki uboczne
Clotrimazolum Hasco to między innymi reakcje skórne o charakterze przemijającym lub ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, świąd i
wysypka, a także ból. Wśród reakcji skórnych wymienić można pokrzywkę, rumień, podrażnienie lub zaczerwienienie skóry, a także jej
pieczenie, pojawienie się krostek bądź złuszczanie naskórka. Wspomniane zmiany skórne zazwyczaj ustępują, gdy zrezygnuje się ze
stosowania kremu. Pojawienie się działań niepożądanych po zastosowaniu leku jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub
farmaceutą.
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Lek Clotrimazolum Hasco posiada również przeciwwskazania. Kremu nie powinni stosować pacjenci z nadwrażliwością na klotrymazol
lub jakikolwiek ze składników pomocniczych wchodzących w jego skład. Nie jest to również krem przeznaczony do stosowania
dopochwowego. Pacjentki będące w ciąży i karmiące piersią mogą stosować krem wyłącznie w sytuacji, gdy korzyści z ewentualnej
terapii przewyższają jej ryzyko.

Substancja czynna kremu, klotrymazol, może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, dlatego istotne, by pacjenci przyjmujący inne
medykamenty skonsultowali się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania Clotrimazolum Hasco. Interakcje z lekami
mogą zachodzić obustronnie, co oznacza, że klotrymazol może wpływać na działanie niektórych leków i niektóre leki mogą zakłócać
działanie klotrymazolu. Przykładem może być amfoterycyna i antybiotyki polienowe, takie jak np. natamycyna czy nystatyna, których
skuteczność działania klotrymazol może zmniejszać. Działanie klotrymazolu mogą natomiast osłabiać silne steroidy stosowane
miejscowo.

Stosując krem Clotrimazolum Hasco na kandydozy zewnętrznych narządów płciowych, należy zachować szczególne środki
ostrożności. Ze względu na to, że składniki kremu mogą przyczynić się do uszkodzenia lateksowych środków antykoncepcyjnych, zaleca
się zaprzestanie używania mechanicznej antykoncepcji tego typu przez czas terapii oraz minimum 5 dni po jej zakończeniu.

Skład
1 g kremu zawiera:

substancję czynną: 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum);
substancje pomocnicze biologicznie czynne: stearynian sorbitanu, polisorbat 60, palmitynian cetylu, alkohol cetostearylowy,
alkohol benzylowy, oktylododekanol, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Działanie leku Clotrimazolum Hasco polega na przenikaniu do warstwy rogowej naskórka, jednak nie przenika on całkowicie przez skórę.
Klotrimazol, substancja czynna lek, to pochodna związków imidazolowych, która nie rozpuszcza się w wodzie, jednak rozpuszcza się w
eterze oraz etanolu. W związku z tym lek Clotrimazolum Hasco ma za zadanie hamować biosyntezę ergosterolu, który jest składnikiem
niezbędnym do budowy grzybiczej błony komórkowej. Idąc dalej, lek powoduje wystąpienie nieszczelności, co w efekcie przekłada się na
obumarcie komórki grzyba.

Lek Clotrimazolum Hsasco znajduje swoje zastosowanie podczas:

terapii kandydozy błon śluzowych lub kandydozy pochwy;
leczenia zakażeń grzybiczych skóry, a w szczególności tych występujących w okolicach zewnętrznych narządów płciowych,
takich jak wargi sromowe u kobiet oraz napletek czy też żołądź prącia u mężczyzn;
leczenia zakażeń grzybiczych zlokalizowanych w innych partiach ciała, jak np. .grzybica rąk i paznokci, grzybica stóp, podudzi,
tułowia lub PZS;
terapii zakażeń spowodowanych drobnoustrojami, które wykazują odporność na nystatynę;
leczenia pleśniaków, drożdżaków, dermatofitów, łupieżu pstrego spowodowanego przez Malassezia furfur.

Dawkowanie
Lek Clotrimazolum Hasco należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami opisanymi na ulotce lub według zaleceń lekarza czy też
farmaceuty. Produkt przeznaczony jest do stosowania miejscowego na zakażony obszar ciała, który jest należy uprzednio dokładnie
oczyścić i osuszyć. Preparat stosuje się 2 do 3 razy na dobę – cienką warstwę leku nanosi się na zmienione chorobowo miejsca i
delikatnie wciera się w skórę. Po ustąpieniu objawów choroby zaleca się stosowanie leku przez co najmniej miesiąc, by nie doprowadzić
do nawrotu choroby. Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przeciwwskazania
Lek Clotrimazolum Hasco nie powinien być stosowany u osób, u których występuje:

nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
w przypadku stosowania dopochwowego.

Działania niepożądane
Podobnie jak każdy inny lek Clotrimazolum Hasco może powodować szereg działań niepożądanych, chociaż jest to lek stosunkowo
dobrze tolerowany przez pacjentów.

Zdarza się jednak, że mogą wystąpić takie działania niepożądane jak:
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reakcje skórne (rumień, zaczerwienienie, pieczenie skóry, pokrzywka, krostki, złuszczanie naskórka, podrażnienie);
ogólnoustrojowe reakcje alergiczne;
świąd;
ból;
wysypka.

Clotrimazolum Hasco może wchodzić w interakcje z innymi lekami, w tym m.in. zmniejszać skuteczność działania amfoterycyny oraz
innych antybiotyków polienowych, jak np. nystatyny czy też natamycyny.

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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