Solu]ie cutanat\ 10 mg/g
Clotrimazol

Compozi]ie:
Un gram solu]ie cutanat\ con]ine clotrimazol 10 mg
[i excipien]i: alcool etilic, polietilenglicol.
Grupa farmacoterapeutic\:
Antifungice pentru uz topic, deriva]i de imidazol [i
triazol.
Indica]ii terapeutice:
Clotrimazol solu]ie cutanat\ este indicat ^n
tratamentul urm\toarelor afec]iuni:
-micoze cutanate determinate de Candida albicans
[i alte tipuri de Candida ;
-eritrasma (micoz\ a plicilor cutanate) ;
-Tinea corporis ;
-Tinea cruris, determinat\ de Trichophyton rubrum,
T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum
(Aerothesium floccosum), Microsporum canis;
-Tinea pedum, Tinea mannum;
-pitiriazis versicolor determinat\ de Malassezia
furfur;
-dermatofi]ii foliculare (Tinea barbae, Tinea capitis) ;
-onicomicoze ;
-^n toate formele de acnee.
Contraindica]ii:
Hipersensibilitate la clotrimazol sau la oricare dintre
excipien]i.
Copii cu vârsta sub 5 ani.
Precau]ii:
Dac\ ^n timpul tratamentului apar fenomene de
irita]ie la locul aplic\rii sau reac]ii alergice la
clotrimazol, tratamentul trebuie ^ntrerupt.
Onicomicozele, datorit\ amplas\rii, ^n general nu
sunt rezolvabile numai cu terapie antifungic\ local\,
necesitând tratament sistemic asociat.
Se recomand\ pruden]\ la utilizare ^n primul
trimestru de sarcin\. Deoarece nu se [tie dac\
clotrimazolul aplicat local se excret\ ^n laptele uman,
se va administra cu pruden]\ la femeile care
al\pteaz\, numai dup\ evaluarea raportului risc
poten]ial pentru sugar/beneficiu terapeutic matern.
Interac]iuni:
Nu s-au observat interac]iuni de tip sinergic sau
antagonist ale clotrimazolului atunci când este
asociat cu alte antifungice.

Asocierea clotrimazolului cu hidrocortizon ^n
tratamentul infec]iilor cutanate cu Trichophyton
mentagrophytes este mult mai eficient\ decât
utilizarea clotrimazolului singur.
Aten]ion\ri speciale:
Medicamentul este indicat numai pentru uz cutanat.
Nu se aplic\ pe mucoase. Trebuie evitat contactul cu
ochii. Nu se recomand\ administrarea Clotrimazol
solu]ie cutanat\ ^n cazul ^n care la nivelul
tegumentelor interesate exist\ r\ni deschise.
M\surile igienice sunt foarte importante ^n
vindecarea dermatomicozelor interdigitale (^n special
la picioare). Dup\ sp\larea picioarelor, spa]iile
interdigitale trebuie uscate. Clotrimazol solu]ie
cutanat\ se aplic\ numai pe pielea curat\ [i uscat\.
Dup\ aplicare, zona afectat\ nu se acoper\ cu
pansament decât la recomandarea medicului.
~n cazul ^n care simptomatologia nu se amelioreaz\
dup\ 4 s\pt\mâni de tratament, se recomand\
consultarea unui medic [i repetarea examenului
microbiologic, pentru a confirma diagnosticul [i a
institui terapia corespunz\toare.
Clotrimazolul nu se administreaz\ copiilor sub 5 ani.
Sarcina [i al\ptarea:
Nu exist\ date adecvate privind administrarea
clotrimazolului la femeile gravide. Studiile la animale
au eviden]iat c\ doze crescute de clotrimazol pot
avea efecte embriotoxice. Riscul poten]ial pentru om
este necunoscut. Clotrimazolul traverseaz\ bariera
feto-placentar\. Nu exist\ studii clinice controlate
efectuate la gravide. Se recomand\ evitarea utiliz\rii
clotrimazolului în primul trimestru. În trimestrele II [i
III de sarcin\, Clotrimazol solu]ie cutanat\ se va
utiliza numai dac\ este absolut necesar, dup\
evaluarea atent\ de c\tre medic a raportului risc
poten]ial fetal/beneficiu terapeutic matern. Întrucât
nu se cunoa[te dac\ clotrimazolul, dup\ aplicarea
topic\, se excret\ în laptele matern, administrarea
medicamentului se face cu precau]ie la femei în
perioada de al\ptare, numai în cazul în care medicul
consider\ c\ beneficiul terapeutic dep\[e[te riscul
posibil.
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi
utilaje:
Clotrimazol solu]ie cutanat\ nu are nici o influen]\

asupra capacit\]ii de a conduce vehicule sau de a
folosi utilaje.
Doze [i mod de administrare:
Adul]i: Clotrimazol solu]ie cutanat\ se aplic\ local de
2-3 ori pe zi, dup\ sp\larea zonei afectate (de
preferat cu un s\pun cu pH alcalin). Dup\ aplicare se
maseaz\ u[or zona afectat\, pân\ la absorb]ia
complet\ a solu]iei. Durata tratamentului depinde de
localizarea afec]iunii [i de vechimea acesteia, este
de 1-3 sapt\mâni pentru pitiriazis versicolor, 2
s\pt\mâni pentru micoze interdigitale, de 3-4
s\pt\mâni pentru celelalte dermatomicoze.
~n cazul micozelor conductului auditiv (cu condi]ia ca
timpanul sa fie intact) se ^mbib\ un tampon de vat\
^n solu]ie si se plaseaz\ ^n conduct, far\ a fi
comprimat prea tare. ~n cazul micozelor interdigitale
este foarte important\ respectarea regulilor de
igien\ [i se recomand\ pudrarea ciorapilor [i a
interiorului pantofilor diminea]a, pentru a nu favoriza
apari]ia umidit\]ii datorate transpira]iei [i a se
pre^ntâmpina astfel reinfectarea. Clotrimazolul
p\trunde ^n tegumente, ajungând ^n profunzime
pân\ la baza procesului infec]ios, iar prin spectrul
s\u larg constituie o terapie imediat\, eficient\.
Durata tratamentului depinde de severitatea
infec]iei [i de localizare, iar ob]inerea unui efect de
durat\ necesit\ o continuare a tratamentului de
circa 14 zile, dup\ dispari]ia simptomelor. Durata
tratamentului este ^n medie de 4-5 s\pt\mâni.
M\surile igienice sunt foarte importante ^n
vindecarea dermatomicozelor interdigitale. Dup\
sp\larea picioarelor, spa]iile interdigitale trebuie
uscate. Clotrimazol solu]ie cutanat\ se aplic\ numai
pe pielea curat\ [i uscat\. Dup\ aplicare, zona
afectat\ nu se acoper\ cu pansament decât la
recomandarea medicului.
La vârstnici [i copii peste 5 ani: nu este necesar\
ajustarea dozelor.
Eficacitatea [i siguran]a administr\rii clotrimazolului
la copii sub 5 ani nu a fost stabilit\.
Reac]ii adverse:
Clotrimazol solu]ie cutanat\ poate determina reac]ii
adverse locale cum sunt: eritem, prurit, senza]ie de
arsur\ [i/sau c\ldur\ local\, o u[oar\ senza]ie de

^n]ep\tur\ la locul administr\rii, irita]ie cutanat\ [i
reac]ii alergice, chiar ^ntârziate. ~n cazul apari]iei
reac]iilor de hipersensibilizare cutanat\, tratamentul
trebuie ^ntrerupt, iar zona pe care a fost aplicat\
solu]ia cutanat\ trebuie sp\lat\ cu s\pun
[i ap\ cald\.
Supradozaj:
Nu se cunosc semne de intoxica]ie la om.
Datorit\ concentra]iei mici a substan]ei active [i a
administr\rii locale, supradozajul acut este pu]in
probabil. ~n cazul ingestiei orale accidentale pot
apare ame]eli, grea]\, vom\. Tratamentul const\ ^n
m\suri rapide de decontaminare [i eliminare a
medicamentului din organism [i simptomatic.
P\strare:
A nu se utiliza dup\ data de expirare înscris\ pe
ambalaj.
0
A se p\stra la temperaturi sub 25 C, în ambalajul
original.
A nu se l\sa la îndemâna [i vederea copiilor.
Ambalaj:
Cutie cu un flacon picur\tor din sticl\ brun\ a 25 g
solu]ie cutanat\.
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