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Clotrimazolum HASCO krem 10 mg/g, 20 g
 

Cena: 4,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Lek Clotrimazolum HASCO ma postać kremu do stosowania na skórę. Lek zawiera substancję czynną
klotrymazol o miejscowym działaniu przeciwgrzybiczym. Lek hamuje rozwój większości grzybów
powodujących zakażenia skóry u ludzi.

Skład:
Substancja czynna: 1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum).
Substancja pomocnicza biologicznie czynna: alkohol cetostearylowy.

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).

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

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.

Przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować dopochwowo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Clotrimazolum HASCO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

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.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Opakowanie: 20 g

Pozwolenie nr - 10823

Podmiot odpowiedzialny
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 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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