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Clotrimazolum Medana płyn 1% 15 ml
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/ml

Opakowanie 15 ml (butelka)

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

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

Opis
Clotrimazolum Medana to produkt leczniczy  o działaniu przeciwgrzybiczym (grzybostatycznym i grzybobójczym) skierowanym
przeciw dermatofitom, drożdżakom, pleśniom. Płyn Clotrimazolum stosuje się w zakażeniach skórnych o grzybiczej etiologii, łupieżu
pstrym.

Skład
Substancją czynną leku jest: klotrymazol (Clotrimazolum).

1 ml płynu zawiera 10 mg klotrimazolu.

Substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian, etanol bezwodny.

Dawkowanie
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.

Clotrimazolum Medana stosuje się miejscowo na skórę, lek jest w postaci płynu.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: kilka kropli płynu lekko wciera się 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.

Działanie
Clotrimazolum Medana zawiera klotrimazol - pochodną imidazolu, która wykazuje szerokie działanie przeciwgrzybicze (w zależności od
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 stężenia wykazuje właściwości grzybobójcze lub grzybostatyczne).

Wskazania
grzybicze zakażenia skóry (spowodowane przez drożdżaki, dermatofity),
łupież pstry,
grzybica wałów paznokciowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Clotrimazolum Medana:
w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną - klotrimazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu
leczniczego,
w pierwszym trymestrze ciąży,
w obrębie oczu,
doustnie,
pod opatrunkiem okluzyjnym (nieprzepuszczającym powietrza).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): pieczenie, świąd, kłucie, przemijające podrażnienie w miejscu
stosowania leku,
reakcje uczuleniowe, w tym miejscowy odczyn uczuleniowy.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): złuszczanie naskórka, pękanie naskórka, wysypka,
obrzęk, pokrzywka, rumień uogólniony.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowania płynu należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi, oczami.
Zmianom grzybiczym może towarzyszyć swędzenie - miejsc tych nie należy drapać ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się
grzybicy.
Należy unikać okryć, ubrać czy obuwia ograniczającego przepuszczanie ciepła i/lub wilgoci. Stosowanie opatrunku okluzyjnego jest
przeciwwskazane.
Zmiany chorobowe po oczyszczeniu, umyciu należy dokładnie osuszyć.
Odzież, która styka się ze zmianami grzybiczymi, zaleca się prać w temperaturze 90°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Chronić od światła.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Clotrimazolum Medana może wchodzić w interakcje z: lekami przeciwgrzybiczymi stosowanymi miejscowo (np. antybiotykami
polienowymi - natamycyna, nystatyna), amfoterycyną B (osłabienie jej działania), miejscowymi kortykosteroidami (osłabienie działania
klotrimazolu).

Ciąża i karmienie piersią
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.

Stosowanie leku w pierwszym trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
O stosowaniu produktu leczniczego u dzieci do lat 11 decyduje lekarz.

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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Podmiot odpowiedzialny
Medana Pharma SA
Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz

Producent
MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz
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