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Clotrimazolum Hasco, 10 mg/g, krem, 20 g klotrimazol
grzybica
 

cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg/g

Opakowanie 20 g

Postać Krem

Producent HASCO

Rejestracja lek

Substancja
czynna

clotrimazolum

Zastosowanie Grzybica

Opis produktu
 

Opis

Lek Clotrimazolum Hasco w postaci kremu do stosowania na skórę.

Skład

1 g kremu zawiera:

substancję czynną: 10 mg klotrymazolu.

substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian, polisorbat 60, glicerolu monostearynian samoemulgujący, alkohol cetostearylowy, alkohol
benzylowy, oktylododekanol, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty.

Zwykle lek stosuje się 2 do 3 razy na dobę. Należy nanieść cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca i delikatnie go w nie
wcierać. Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, lek należy stosować jeszcze co najmniej przez miesiąc.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.
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 Wskazania:

Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, drożdżaki, pleśniaki oraz inne gatunki grzybów: grzybica stóp, grzybica dłoni,
grzybica skóry tułowia, grzybica pachwin, łupież pstry.
Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (Candida vulvitis i balanitis).
Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clotrimazolum HASCO:

jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
dopochwowo.
Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowany na skórę klotrymazol jest dobrze tolerowany.

Rzadko mogą wystąpić reakcje skórne (rumień, zaczerwienienie, pieczenie skóry, pokrzywka, krostki, złuszczanie naskórka,
podrażnienie).

Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, ból oraz świąd i wysypka.

Niekorzystne zmiany skórne wywołane stosowaniem leku mają charakter przemijający i zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania
leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Clotrimazolum HASCO zawiera alkohol cetostearylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie
skóry).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Klotrymazol zmniejsza skuteczność amfoterycyny i innych antybiotyków polienowych (np. nystatyny, natamycyny). Jednocześnie
stosowane miejscowo preparaty zawierające silnie działające steroidy osłabiają działanie klotrymazolu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy stosować leku dopochwowo.

W okresie karmienia piersią lek może być stosowany tylko w przypadkach uzasadnionych, pod kontrolą lekarza.

Producent

HASCO-LEK

Żmigrodzka 242e

Wrocław
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

