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Clotrimazolum Medana płyn na skórę 10 mg/ml, 15 ml
 

Cena: 7,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/ml

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać płyn do stos.na skór.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Clotrimazolum Medana to lek, którego substancją czynną jest klotrymazol, lek z grupy pochodnych imidazolu o szerokim zakresie
działania przeciwgrzybiczego. W małych stężeniach wykazuje on działanie grzybostatyczne (hamuje wzrost grzybów) na dermatofity
(bakterie z rodzajów Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum), drożdżaki (jak Candida albicans i inne gatunki z rodzaju Candida,
Cryptococcus neoformans, Malassezia furfur), Aspergillus spp., pleśnie i grzyby dimorficzne (Blastomyces dermatidis, Coccidioides
immitis, Sporotrichum schenckii). W dużych stężeniach lek działa grzybobójczo.

Skład:
Substancją czynną leku jest klotrymazol. Każdy ml płynu na skórę zawiera 10 mg klotrymazolu.
Pozostałe składniki to: izopropylu mirystynian, etanol bezwodny

Wskazania:
Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, drożdżaki, łupież pstry, grzybice wałów paznokciowych.

Dawkowanie i sposób podania:
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.

Lek przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle kilka kropli płynu lekko wcierać 2 do 3 razy na dobę w chorobowo zmienione miejsca na skórze. Po
ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 4 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia
dolegliwości. 

W grzybicy stóp lek należy stosować jeszcze przez dwa tygodnie po ustąpieniu wszystkich objawów choroby, aby zapobiec jej
nawrotowi
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U dzieci w wieku do 11 lat lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.
Pierwszy trymestr ciąży.
Stosowanie pod opatrunkiem okluzyjnym.
Stosowanie w okolicy oczu.
Stosowanie doustne.

Opakowanie: 15 ml

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

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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