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CLOTIDAL MAX 500 mg 1 tabletka dopochwowa
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 1 tabl.

Postać tabl.dopoch.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

WskazaniaLek Clotidal MAX stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy i sromu (żeńskich zewnętrznych narządów płciowych) wywołanych
przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.DziałanieSubstancją czynną leku Clotidal MAX jest
klotrymazol, który należy do grupy leków zwanych imidazolami. Ma szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego, to znaczy niszczy
grzyby i hamuje ich wzrost. Jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich jak: dermatofity, drożdżaki i pleśnie.Lek przeznaczony jest do
stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.Sposób użyciaDorośli i młodzież w wieku od 16 lat: Jedna tabletka dopochwowa,
głęboko dopochwowo, przed snem.Lek stosuje się w dawce jednorazowej. Tabletka dopochwowa powinna zostać umieszczona tak
głęboko w pochwie, jak to możliwe.Należy zapewnić wilgotne środowisko pochwy, aby tabletka rozpuściła się całkowicie. W przeciwnym
wypadku nierozpuszczone części tabletki mogą wyślizgnąć się z pochwy. Nie należy stosować leku Clotidal MAX w trakcie miesiączki.
Należy zakończyć stosowanie tego leku przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.WażneLek należy przechowywać w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do
kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie
postępowanie pomoże chronić środowisko.SkładSubstancją czynną leku jest klotrymazol. Każda tabletka dopochwowa zawiera 500 mg
klotrymazolu.Pozostałe substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy,
sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan.
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