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Clotidal krem dopochwowy, 35 g
 

Cena: 19,20 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 1 tub.a 35g

Postać krem dopoch.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Clotidal to lek na zapalenie grzybicze pochwy, które jest infekcją uciążliwą ze względu na jej objawy, takie jak: swędzenie, pieczenie,
upławy. Zwalcza przyczynę infekcji, ale także łagodzi jej objawy. Lek należy stosować do samego końca 6-dniowej terapii, nawet jeśli
objawy ustąpią wcześniej. Już pierwsze zastosowanie może pomóc zmniejszyć uczucie swędzenia i pieczenia, a także zmniejszyć
upławy. 

Grzybica pochwy to powszechna dolegliwość, której sprzyja wiele czynników. Wywołuje uciążliwe objawy, dlatego szczególnie ważna
przy jej leczeniu jest szybkie rozpoczęcie leczenia i kontynuowanie go przez zalecany czas. 6-dniowa terapia jest najczęściej stosowana
w infekcjach intymnych.

Skład:
Substancja czynna leku jest klotrymazol: 1 g kremu dopochwowego zawiera 10 mg klotrymazolu.
Pozostałe składniki to: cetylu palmitynian, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, alkohol
cetostearylowy, woda oczyszczona. 

Stosowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przepisania leku Clotidal przez lekarza, należy postępować
zgodnie ze wskazaniami lekarza przy jego stosowaniu. W przypadku zakupienia leku bez recepty, należy postępować zgodnie z
poniższymi wskazówkami:
Lek jest przeznaczony do leczenia dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.
Jeśli po upływie 3 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej lub jeśli objawy
nie znikną po 7 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

Drożdżyca pochwy
O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować raz na dobę, przed snem, przez 6 kolejnych dni w
następujący sposób:
1. Całkowicie wysunąć tłoczek aplikatora do wyczucia oporu.
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2. Otworzyć tubę i połączyć aplikator z tubą. Przytrzymując je razem napełnić aplikator
delikatnie ściskając tubę.
3. Odłączyć aplikator od tuby. Wprowadzić aplikator tak głęboko do pochwy jak to możliwe
(najlepiej w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami) i wcisnąć tłoczek do całkowitego
opróżnienia zawartości aplikatora.
4. Wyjąć aplikator i wyrzucić.
5. Należy umyć ręce przed i po zastosowaniu leku. 

Zakażenie żołędzi prącia (zwieńczenia prącia) przez drożdżaki (Candida)
Należy nakładać cienką warstwę leku 2 do 3 razy na dobę na miejsce zmienione chorobowo, delikatnie
wcierając. Typowy okres kuracji to 1 do 2 tygodni.

Kiedy nie stosować leku:
- Nie należy stosować leku podczas miesiączki. Pełny cykl leczenia należy zakończyć przed rozpoczęciem menstruacji.
− Nie używać tamponów, irygacji pochwy, środków plemnikobójczych lub innych leków dopochwowych podczas stosowania tego leku.
− Jeżeli jednocześnie obecne jest zakażenie warg sromowych lub okolic sromu, oprócz stosowania kremu dopochwowego należy
również zastosować miejscowe leczenie (leczenie skojarzone) przy użyciu leku o właściwej formie farmaceutycznej (kremu).
− W przypadku zakażenia pochwy oraz stosowania tego leku, zaleca się unikanie pochwowych stosunków płciowych, ze względu na
możliwość zakażenia partnera.
− W przypadku wystąpienia objawów u partnera, takich jak swędzenie lub stan zapalny narządów płciowych, należy poinformować o tym
lekarza, ponieważ partner także może wymagać leczenia.
− Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Opakowanie: tuba i 6 aplikatorów dopochwowych po 5 ml

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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