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Clotrimazolum US Pharmacia 10mg/g krem 20 g
 

Cena: 3,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 g

Postać Kremy

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład

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

Pozostałe składniki to: sorbitanu stearynian, polisorbat 60, cetylu palmitynian, alkohol cetostearylowy, oktylodekanol, alkohol
benzylowy, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Clotrimazolum US Pharmacia jest kremem do stosowania na skórę i błony śluzowe i zawiera substancje czynną - klotrymazol.
Wskazania:
Grzybicze zapalenia skóry wywołane przez dermatofity (m.in. z rodzaju Trochophyton), drożdżaki, grzyby pleśniowe, w tym grzybice stóp
i dłoni, łupież pstry.
Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (Candida vulvitis i balanitis).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować dopochwowo.

Dawkowanie
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.
Zalecana dawka: stosować dwa lub trzy razy na dobę, nakładając cienką warstwę leku na zmienione miejsca. Gdy lek nanoszony jest na
stopy, należy je uprzednio dokładnie umyć i wysuszyć ( w szczególności miejsca między palcami).
Leczenie należy prowadzić jeszcze przez miesiąc od ustąpienia wszystkich objawów choroby, w celu uniknięcia nawrotu zakażenia.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące rzadko: reakcje skórne (zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie, uczucie bólu)
Działania niepożądane, których częstość jest nieznana: ogólnoustrojowe reakcje uczuleniowe, świąd, wysypka).

Informacje dodatkowe
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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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