Листовка: информация за потребителя
КЛОТРИМАЗОЛ 1 % крем
CLOTRIMAZOL 1 % cream
клотримазол (clotrimazole)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява Клотримазол крем и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да използвате Клотримазол крем
3.
Как да използвате Клотримазол крем
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Клотримазол крем
6.
Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1.

Какво представлява Клотримазол крем и за какво се използва

Клотримазол крем се използва за:
‐
локално лечение на повърхностни гъбични инфекции на кожата, причинени от
дерматофити
‐
локално лечение на инфекции, причинени от Candida (кандидозни инфекции на кожата,
лигавицата на вулвата и главичката на мъжкия полов член) и други патогенни организми
като Trichomonas, Staphylococci и Bacteroides
‐
лечение на питириазис верзиколор (рityriasis versicolor), предизвикан от Malassezia furfur
(Pityrosporum orbiculare, Pityrosporum ovale)
Активното вещество в Клотримазол крем е клотримазол. Клотримазол принадлежи към група
лекарства, наречени имидазолови производни и се характеризира с широк спектър на
противогъбично и антимикробно действие, като убива или потиска развитието на
микроорганизмите, причиняващи инфекцията.
2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Клотримазол крем

Не използвайте Клотримазол крем
‐
aко сте алергични към активното вещество или към някоя от останалитe съставки на това
лекарство (изброени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
‐
кремът е само за външно приложение (прилагане върху кожата)
‐
да се избягва контакт с очите и да не се поглъща
‐
всички възможни инфектирани места трябва да се лекуват по едно и също време.
Когато се използва заедно с латексови контрацептиви (като презервативи и диафрагми),
Клотримазол крем може да ги увреди. Вследствие на това ефективността на такива
контрацептиви може да е намалена. Следователно, трябва да използвате алтернативни
предпазни мерки поне за пет дни след приложение на Клотримазол крем.
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Други лекарства и Клотримазол крем
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали, или е
възможно да приемате други лекарства.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Има ограничени данни за употребата на клотримазол при бременни жени. Клотримазол крем
може да се използва по време на бременност, само ако лекарят прецени, че ползите за майката и
детето надвишават потенциалния риск. За предпочитане е да се избягва употребата на
клотримазол по време на първите 3 месеца на бременността.
Ако кърмите не трябва да използвате Клотримазол крем, освен ако Вашият лекар не Ви е
посъветвал друго.
Шофиране и работа с машини
Клотримазол крем няма или има незначително влияние върху способността за шофиране и
работа с машини.
Клотримазол крем съдържа цетостеарилов алкохол
Цетостеариловият алкохол може да причини локална кожна реакция (например контактен
дерматит).
3.

Как да използвате Клотримазол крем

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Тънък слой от Клотримазол крем се нанася с леко втриване върху засегнатите участъци от
кожата или лигавицата 2 до 3 пъти дневно. Кремът трябва да се нанася върху чиста и
подсушена кожа.
Важно е лечението да продължи за най-малко 2 седмици след изчезване на всички признаци на
инфекция, за да се предотврати повторна поява на инфекцията.
Уведомете Вашия лекар, ако състоянието Ви се влоши или няма подобрение на симптомите
след 4 седмици на лечение.
Ако случайно погълнете Клотримазол крем, незабавно потърсете лекарска помощ.
Ако кремът случайно попадне в очите или устата Ви, изплакнете ги незабавно с вода и се
свържете с Вашия лекар възможно най-бързо.
Ако сте пропуснали да използвате Клотримазол крем
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, а продължете лечението така,
както Ви е предписано.
4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не
всеки ги получава.
Някои хора може да са алергични към Клотримазол крем. Ако сте алергични, реакцията ще се
появи скоро след започване на приложението на крема. Ако получите алергична реакция,
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спрете приложението на Клотримазол крем и незабавно уведомете Вашия лекар. Признаците на
алергична реакция може да включват:

сърбящ кожен обрив

проблеми при преглъщането и дишането

подуване на устните, лицето, гърлото или езика

слабост, чувство на замаяност или изтощение

понижаване на кръвното налягане

гадене
Алергичните реакции се проявяват с неизвестна честота.
При приложението на Клотримазол крем могат да се наблюдават следните нежелани реакции,
като честотата им e неизвестна:

алергични реакции

обрив, сърбеж

мехури, залющване, дискомфорт/болка, парене, оток, дразнене, зачервяване, смъдене
Ако състоянието Ви се влоши или не се подобри след 4 седмици на лечение, спрете
приложението на Клотримазол крем и незабавно уведомете Вашия лекар. Симптомите може да
включват парене, болка или сърбеж, зачервяване, обрив, оток.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да
съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена
по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на
повече информация относно безопасността на това лекарство.
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тeл.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg
5.

Как да съхранявате Клотримазол крем

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С. Да не се замразява.
Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на
годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.
6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Клотримазол 1 % крем
-

Активното вещество е клотримазол. Eдин грам Клотримазол 1 % крем съдържа 10 mg от
активното вещество.
Другите съставки са: сорбитан стеарат, полисорбат 60, цетацеум, цетостеарилов алкохол,
октилдодеканол, бензилов алкохол и пречистена вода.
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Как изглежда Клотримазол крем и какво съдържа опаковката
Клотримазол крем е бял крем с хомогенна консистенция.
Всяка опаковка съдържа 20 g крем в алуминиева туба с пластмасова капачка на винт, поставена
в картонена кутия.
Притежател на разрешението за употреба
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Великобритания
Производител
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka Street 189, 60-322 Poznan, Полша
Дата на последно преразглеждане на листовката: 07/2015
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