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Clotrimazolum 1% krem, 20g (GLAXO)
 

Cena: 6,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

CLOTRIMAZOLUM ma szeroki zakres działania przeciwdrobnoustrojowego polegającego na destabilizacji błon komórkowych. W efekcie
hamuje rozwój i zabija : drożdżaki (zwłaszcza Candida albicans), dermatofity (rodzaje Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum),
wywiera również słabe działanie przeciwbakteryjne( ziarniniaki Gramdodatnie) i przeciwrzęsistkowe.

Wskazania
grzybic skóry rąk i stóp, tułowia, podudzi i nóg wywołanych przez dermatofity,
łupież pstry,
zakażań drożdżakowych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.

Przeciwwskazania
Krem Clotrimazolum jest przeciwwskazany u chorych z nadwrażliwością na lek lub jakikolwiek składnik kremu, dlatego w przypadku
wystąpienia uczulenia lub podrażnienia należy przerwać stosowanie leku.

Ciąża
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności na zlecenie lekarza specjalisty ( kategoria B).

Działanie niepożądane
Bardzo rzadko mogą wystąpić: kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, pieczenie, swędzenie, przemijające podrażnienie. W przypadku
wystąpienia ww. objawów należy zwrócić się po poradę do lekarza specjalisty.

Uwaga
Po miejscowym stosowaniu na skórę krem Clotrimazolum jest zwykle dobrze tolerowany. Jednakże niekiedy u chorych leczonych
miejscowo mogą wystąpić reakcje objawiające się podrażnieniem skóry. W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia należy
przerwać stosowanie leku.

Dawkowanie
Kremem należy smarować (lekko wcierając) miejsca zmienione chorobowo 2-3 razy dziennie przez okres 2-4 tygodni.
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Skład
Substancja czynna: Clotrimazolum 10 mg/g kremu
Substancje pomocnicze: sorbitanu monostearynian (Span 60), polisorbat 60 (Tween 60), Cetaceum (olbrot syntetyczny), alkohol
cetostearylowy, 2-oktylododekanol (Eutanol G), alkohol benzylowy, woda oczyszczona

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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