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CLOTIDAL krem dopochwowy 35g + 6 aplikatorów
 

Cena: 13,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 1 tub.a 35g

Postać krem dopochw.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Opis

Koi od początku            leczy do końca1

Lek bez recepty 
1. Leczy do końca - odnosi się wyłącznie do czasu leczenia

 
Czy wiesz, że... Czynniki sprzyjającegrzybicy pochwy Zapobieganie grzybicypochwy Co wyróżniaClotidal? Szczegóły produktu 
Czy wiesz, że... 
Grzybica pochwy bywa też nazywana kandydozą oraz drożdżycą. Należy do najczęściej występujących infekcji intymnych u kobiet.
Wywołują ją drożdżaki, zwykle ze szczepu Candida albicans. 3/4 kobiet doświadcza jej przynajmniej raz w życiu, u połowy ma charakter
nawracający2.

Do głównych objawów infekcji grzybiczej pochwy należą: 
Upławy są specyficzne – bezwonne, gęste, białe, grudkowate, określane czasem twarożkowatymi lub serowatymi ze względu na
podobieństwo do sera twarogowego. Wydzielina podczas grzybicy nie jest jednak obfita.

Pieczenie i swędzenie Rozwijająca się grzybica wywołuje swędzenie pochwy, jej zaczerwienienie oraz pieczenie (co odróżnia ją od
zakażenia bakteryjnego, przy którym swędzenie, i pieczenie nie występuje2). Poza tym bolesne może się stać oddawanie moczu oraz
stosunek seksualny.

2. Źródło: Ginekol Pol. 2008, 79, 638-652
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Czynniki sprzyjające grzybicy pochwy 
Bezpośrednią przyczyną grzybicy jest wzrost grzybów (drożdżaków) w okolicach pochwy. Aby doszło do rozwoju grzybicy, zajść muszą
czynniki sprzyjające rozrostowi grzybów lub osłabiające prawidłowe działanie mikroflory pochwy. Istnieje wiele czynników mogących
sprzyjać rozwojowi grzybicy. Możemy wśród nich wyróżnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Czynnikiwewnętrzne

LEKI
W wyniku kuracji, np.antybiotykami może dojśćdo sytuacji, w której kobiecyorganizm stanie sięśrodowiskiem korzystniejszymdla
rozwoju grzybicy.

CIĄŻA
Zaburzenia funkcji organizmutowarzyszące ciąży mogąsprzyjać rozwojowi grzybicy.

WIEK KOBIETY
Najbardziej narażone sąkobiety w wieku 17-35 lat,ale grzybica pochwy możeprzydarzyć się kobietomw każdym wieku.

CHOROBYPRZEWLEKŁE
m .in. takie jak cukrzyca,a nawet alergie mogązwiększać ryzykozachorowania.

STAN ZDROWIA
Osłabienie układu odpor-nościowego mogące byćwynikiem m.in. złegoodżywiania, choróbczy wpływu środowiska.

Czynnikizewnętrzne

HIGIENA
Zaniedbanie higieny intymnejprowadzi do rozwojuszkodliwych drobnoustrojów,lecz przesadna dbałość o higienępozbawia pochwę
naturalnejochrony, ułatwiając grzybomnamnażanie.

ZACHOWANIASEKSUALNE
Grzybica pochwy jest chorobąprzenoszoną drogą płciową.Większa liczba partnerówseksualnych zwiększa ryzykozachorowania.

INNE
Zarażeniu grzybicą sprzyjarównież korzystanie z basenówi saun oraz stres, obcisła bieliznaz tworzyw sztucznych, a takżesiedzący tryb
życia.
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Zapobieganie grzybicy pochwy 
Grzybica pochwy może mieć wiele przyczyn, które są zupełnie niezależne od kobiety. Warto je znać, by móc zminimalizować ryzyko
wystąpienia choroby.
Czynniki pomagające w zapobieganiu grzybicy: 

HigienaIntymna
Ważne jest by zachowaćumiar, „przesadnie częstahigiena” czy zabiegi takiejak irygacja pochwy mogąpozbawiać ją naturalnejochrony
dobrych bakterii.Z podobnego powodulepiej również unikaćdługich kąpieli.

Artykułyhigieniczne
Odradza się używaniapreparatów w rodzajudezodorantówintymnych. Podobnieperfumowane podpaski,chusteczki czy
wkładkihigieniczne mogązwiększyć ryzykorozwoju grzybicy.

Kosmetyki
Do mycia miejscintymnych najlepiejużywać specjalnie do tegoprzeznaczonym płynów.Należy unikać przy tym gąbkiczy myjki, ponieważ
ichpowierzchnia jest idealnymśrodowiskiem dla rozwojugrzybów. Po myciu należydokładnie osuszyćmiejsca intymne.

Bielizna
Warto nosić bieliznęz naturalnych tkanin,której włókna prze-puszczają powietrze.Bielizna nie powinna byćzbyt obcisła, nie możeocierać
miejscintymnych, ponieważwszelkie otarcia i zranie-nia są czynnikiem sprzy-jającym rozwojowigrzybicy.

 

Co wyróżnia Clotidal? 

Kuracja lekiem Clotidal trwa 6 dni,
czyli tyle co terapia najczęściej stosowanaw grzybiczych infekcjach intymnych3.

Już od pierwszego zastosowaniałagodzi objawy:

swędzenie

pieczenie

upławy

 

W przypadku grzybiczej infekcji intymnej bardzo ważna jestszybka reakcja i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Clotidal jest lekiem dostępnym bez recepty, który możesz kupić w aptece.
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Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Komfort stosowania:

W opakowaniu leku Clotidal znajdziesz:

tubę z kremem o pojemności 35 gramów

6 jednorazowych aplikatorów,które wystarczą na 6 dni stosowania leku,czyli tyle, ile trwa pełna kuracja.

 

Jednorazowe aplikatory pozwalają na łatwą i higieniczną aplikację kremu.Należy stosować go do samego końca 6-dniowej terapii, nawet
jeśli objawy ustąpią wcześniej. 6-dniowa terapiajest najczęściej stosowana w infekcjach intymnych3 i dlatego Clotidal zawiera
odpowiednią dla niej dawkę.

3Dane Pharmascope. Gyneacoligical Antifungals. Ilość sprzedaży, cały rok 2018.

Szczegóły produktu Skład Stosowanie Opakowanie Podmiot odpowiedzialny i wytwórca  

Clotidal, krem dopochwowy. 1 gram kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

Dopochwowo lek Clotidal należy stosować przez 6 kolejnych dni. Miejscowo w przypadku leczenia stanu zapalnego żołędzi (zwieńczenia
prącia) u partnera, czas leczenia wynosi 1 do 2 tygodni. 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. W przypadku
przepisania leku Clotidal przez lekarza, należy postępować zgodnie ze wskazaniami lekarza przy jego stosowaniu. W przypadku
zakupienia leku bez recepty, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:Lek jest przeznaczony do leczenia dorosłych i
młodzieży w wieku powyżej 16 lat. Jeśli po upływie 3 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej lub jeśli objawy
nie znikną po 7 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Clotidal stosowany w okolicach narządów płciowych (u
kobiet: dopochwowo, na wargi sromowe oraz okolice sromu; u mężczyzn: na napletek i żołądź) może zmniejszać skuteczność i
bezpieczeństwo stosowania produktów lateksowych takich jak prezerwatywy i krążki dopochwowe. W związku z tym, podczas
stosowania leku Clotidal należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji.WskazaniaMiejscowe leczenie: Grzybiczego zapalenia błon
śluzowych narządów płciowych wywołanego przez drożdżaki (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy). Zakażenie żołędzi prącia
przez drożdżaki.PrzeciwskazaniaNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Clotidal może wpływać na działanie leków doustnych
zawierających takrolimus lub syrolimus. Clotidal zmniejsza również skuteczność amfoterycyny i innych antybiotyków polienowych (np.
nystatyny, natamycyny). Jednocześnie stosowane miejscowo leki zawierające silnie działające steroidy osłabiają działanie leku
Clotidal.Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodnośćJeśli 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. Nie należy stosować leku
Clotidal w okresie ciąży. Należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia lekiem Clotidal. Brak danych dotyczących wpływu na
płodność.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynTen lek nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn. Clotidal zawiera alkohol cetostearylowy. Może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe
zapalenie skóry). Możliwe działania niepożądane. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, które mogą objawiać się między
innymi omdleniem, niskim ciśnieniem krwi (niedociśnienie), problemami z oddychaniem (duszność), opuchlizną (obrzęk) oraz pokrzywką.
Może wystąpić łuszczenie się skóry okolic narządów płciowych, swędzenie (świąd), wykwity skórne, zaczerwienienie (rumień), uczucie
dyskomfortu, pieczenie, podrażnienie, ból miednicy mniejszej, krwotok z narządów rodnych, ból brzucha.Zgłaszanie działań
niepożądanychJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce,
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Krem białego koloru o jednolitej konsystencji. Aluminiowa tuba z wewnętrzną powłoką i polietylenową zakrętką. Tuba zawiera 35 g
kremu dopochwowego.Opakowanie: Tuba i 6 aplikatorów dopochwowych po 5 ml, w tekturowym pudełku.
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Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.ul. Ziębicka 4050-507 WrocławWytwórca:Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica,
S.A.Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreirade Mortágua, lote 15 e 163450-232 MortáguaPortugalia

Opracowano na podstawie:Położnictwo i ginekologia, red. Bręborowicz G.H., tom 2, wyd. PZWL, Warszawa 2015.Martin Lopez J.E.,
Candidiasis (vulvovaginal), BMJ Clin Evid. 2015 Mar 16;2015. Pii: 0815.Dovnik A. et al., Treatment of vulvovaginal candidiasis: a review of
the literature, Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2015;24(1):5-7.https://dermatologia.mp.pl/choroby/wenerologia/80475,kandy
doza-pochwyhttp://www.mp.pl/artykuly/15335,wytyczne-postepowania-w-kandydozie-sromu-i-pochwy 

 

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.

 
 

Galeria
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