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Clotrimazolum Aflofarm 10mg/1g krem 20g
 

Cena: 3,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 20 g

Postać krem

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 20 g

 

OPIS:

Clotrimazolum AFLOFARM to lek przeciwgrzybiczy w postaci kremu.

 

DZIAŁANIE:

Krem zawiera substancję czynną klotrymazol, która zabija większość grzybów wywołujących zakażenia u człowieka. Klotrymazol należy
do pochodnych imidazolu. Lek działa zwłaszcza na drożdżaki i dermatofity.

 

WSKAZANIA:

Lek wskazany do miejscowego leczenia grzybic skóry rąk i stop, tułowia, podudzi i nóg wywoływanych przez dermatofity, łupieżu
pstrego, zakażeń skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi) wywołanych
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przez drożdżaki (zakażenia takie zwane są także kandydozą).

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Należy nakładać cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Lek jest przeznaczony do
stosowania miejscowego. Przed zastosowaniem leku, skórę należy starannie umyć i osuszyć. 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.

 

SKŁAD:

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu; pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian, oktylododekanol,
sorbitanu stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli u pacjenta
występują zaburzenia czynności nerek; dopochwowo ani do oczu.

Lek zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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