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Clotrimazolum Aflofarm krem 10 mg/g, 20 g
 

Cena: 4,10 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Lek Clotrimazolum Aflofarm ma postać kremu i jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Zawiera substancję czynną klotrymazol,
która zabija większość grzybów wywołujących zakażenia u człowieka.
Lek działa zwłaszcza na drożdżaki i dermatofity - grzyby, które atakują skórę.

Wskazania do stosowania:
Miejscowe leczenie:
- grzybic stóp, pachwin, ciała, skóry między palcami, w tym grzybicy stóp z wtórym zakażeniem (np. grzybica stóp u sportowców)
spowodowana przez dermatofity;
- zakażeń grzybiczych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi) wywołanych
przez drożdżaki (zwanych także kandydozą);
- łupieżu pstrego.

Składniki:
1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian,
oktylododekanol, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, woda oczyszczona

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

Zalecana dawka: nakładać cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca i przylegający obszar dwa razy na dobę (rano i
wieczorem).

Sposób podawania:
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.
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Przed zastosowaniem leku, skórę należy starannie umyć i osuszyć.

Czas trwania leczenia:
- Leczenie zakażeń grzybiczych skóry - powinno trwać nie krócej niż 4 tygodnie, również w przypadku ustąpienia objawów choroby.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotem zakażenia. Ostre objawy choroby ustępują mniej więcej po tygodniu stosowania leku.
- Leczenie zakażeń grzybiczych błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych - powinno trwać od tygodnia do dwóch tygodni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po tygodniu stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku
Dzieci w wieku poniżej 11 lat i osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) mogą stosować lek tylko na zlecenie lekarza.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby wynosi 28 dni.

Opakowanie: 20 g

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 9053

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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